Capítol 6.
Article 21.

De les societats professionals
Disposicions generals

1.
Les activitats pròpies de la professió de publicitari/publicitària i relacions
públiques es podran exercir, en els termes previstos legalment, pels
publicitaris/publicitàries i relacions públiques a títol personal, de forma
col·lectiva no societària o a través de les societats professionals.
2.
Les “societats professionals de publicitaris i publicitàries i relacions
públiques” són aquelles societats que d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març,
de Societats Professionals, tenen per objecte l’exercici en comú de l’activitat
professional de publicitari i relacions públiques, ja sigui de forma exclusiva o
juntament amb una altra activitat professional titulada sempre i quan no sigui
incompatible amb l’exercici de la professió d’acord amb l’ordenament jurídic.

Article 22.

Inscripció en el Registre

1.
La realització de les activitats pròpies de la professió a través de societats
professionals domiciliades dins de l’àmbit del Col·legi permet la seva inscripció
al Registre de Societats Professionals del Col·legi d'acord amb la vigent
normativa sobre societats professionals,.
2.
En aquest sentit, la Junta General aprovarà un Reglament que regularà la
constitució, el funcionament, la inscripció i la publicitat del Registre de Societats
Professionals del Col·legi, així com tots aquells aspectes que siguin necessaris
per tal d’obtenir la finalitat perseguida.

Article 23.

El Registre de Societats Professionals

1.
El Registre de Societats Professionals recollirà la inscripció de les
societats professionals que reuneixin els requisits establerts legalment, així com
qualsevol canvi de socis o administradors, modificacions del contracte social, o
d’altres actes inscriptibles segons la legislació mercantil vigent i la normativa
vigent en matèria de societats professionals
2.
L’escriptura pública de constitució social haurà d’acomplir els requisits
legals propis de la forma social adoptada, i en tot cas recollirà les mencions que
corresponen legalment, de societats professionals.
3.
Per a la inscripció de la societat professional serà necessari acreditar la
contractació d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat de la societat
professional o activitats que constitueixin el seu objecte social.

Article 24.

L’exercici de l’activitat professional

1.
Les societats professionals domiciliades en l’àmbit del Col·legi incorreran
en responsabilitat disciplinària en els supòsits establerts als presents estatuts,
quedant per tant sotmeses a l’ordenació, el control deontològic i la potestat
disciplinària del Col·legi totes aquelles activitats professionals que realitzin,
sense perjudici del règim disciplinari que s’hagi d'aplicar al professional a títol
personal
2.
Les causes d’incompatibilitat o d’inhabilitació per a l’exercici de la
professió que afectin a qualsevol dels socis, es faran extensives a la societat
professional i a la resta de socis de la societat, excepte que el soci inhabilitat o
incompatible s’hagi exclòs de la societat d’acord amb la normativa vigent en
matèria de societats professionals.
3.
Els drets d’assistència i de veu i vot a la Junta General de les persones
col·legiades, així com els drets de sufragi actiu o passiu en les modalitats
previstes en aquests estatuts, corresponen única i exclusivament a les persones
col·legiades que siguin persones físiques, i s’exerceixen a nivell personalíssim,
sense poder efectuar cap delegació ni mandat en favor de terceres persones,
col·legiades o no.
4.
Les societats professionals hauran de contribuir a les càrregues i despeses
col·legials, mitjançant el pagament de les quotes periòdiques que si ho creu
oportú, determini la Junta General.
5.
Per tot allò no regulat en els presents estatuts en matèria de societats
professionals, serà d’aplicació el que marqui la normativa legal vigent de
societats professionals.

