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Requisits 

 

Les societats professionals d’arquitectes, per estar habilitades per a l’exercici de la 

professió, tenen l’obligació per llei (Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals) 

d’estar inscrites al Registre de societats professionals del COAC. 

 

Una UTE (Unió Temporal d’Empreses) no és una societat professional; és una 

associació temporal entre diferents empresaris i/o professionals per posar en comú els 

respectius mitjans, a fi de desenvolupar conjuntament un treball, normalment per a 

l’administració.  

 

- S’admet qualsevol forma de societat: civil, limitada, anònima, cooperativa, 

laboral…La composició només pot ser:  

 

a) 100% de socis professionals. Només arquitectes o amb socis professionals amb 

altres titulacions universitàries. La societat pot ser unipersonal (un sol soci).  

b) Socis professionals amb la majoria de les participacions o capital social, i la resta 

socis no professionals.  

 

- L’objecte social de la societat NOMÉS pot ser l’exercici en comú de les activitats 

professionals dels socis professionals. Si té més objecte social no és il·legal però NO es 

pot inscriure al COAC ni dir-se societat professional ni visar a nom de la societat.  

 

- Denominació de la societat: qualsevol, però si porta nom d’alguna persona, ha de 

ser sòcia professional o haver estat sòcia i donat expressament el consentiment ella o 

els seus hereus.  

 

- Capital mínim: dependrà del tipus de societat (SCP no capital mínim; S.L. 3000€ ; SA 

60.000€...)  

 

- Administradors: si hi ha un sol administrador, ha de ser soci professional; i igualment 

si hi ha conseller-delegat. Si hi ha consell d’administració, almenys la meitat més un dels 

membres han de ser socis professionals.  
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Documentació necessària 

 

- Original i fotocòpia de l’escriptura/es de constitució i nomenament 

d’administradors. 

 

- CIF original i fotocòpia. 

 

- Instàncies i compromisos complimentats, segons models a descarregar del web 

de Suport Jurídic. 

 

 

En tots els casos, les escriptures han d’haver estat prèviament inscrites al Registre 

Mercantil.  

 

Cal presentar la documentació a la Secretaria de la Demarcació del domicili social de la 

societat.  

 

Els originals seran tornats immediatament, després de fer la compulsa de les fotocòpies 

aportades. 

 

 

Adreces i telèfons d’interès 

 

Barcelona:  Plaça Nova 5  933067803  secretaria@coac.net   

Tortosa:  Berenguer IV, 26, pral.  977441972  secr.tor@coac.net  

Girona:  Plaça Catedral 8  972412897  secre2.gir@coac.net  

Lleida:  Canyeret 2  973228921  junta.lle@coac.net   

Tarragona:  Sant Llorenç 20-24  977249367  tarragona@coac.net  
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