
 

 

 
Les societats col·lectives són una forma de societat mercantil, que venen regulades 

pel Codi de Comerç. Són aquelles en les que dos o més socis, es comprometen a 

participar, en la proporció que s’estableixi, dels mateixos drets i obligacions.  

 

Es tracta d’una societat personalista, on la qualitat de soci és intransferible sense el 

consentiment de la resta de socis. És recomanable preveure la contingència en els 

Estatuts socials doncs, en cas contrari, la societat hauria de desaparèixer quan un 

dels socis causés baixa.  

 
 

Requisits 
 

És una societat de treball o de gestió col·lectiva, perquè tots els socis són gestors nats, 

excepte si hi renuncien expressament. També es poden nomenar un o diversos socis 

com a gestors de la societat. 

 

El nom de la societat inclourà el nom de tots els socis, o amb el d’algun o alguns 

d’ells, adjuntant-hi l’expressió “i companyia”.  

 

Hi ha dos tipus de socis:  

 

 Socis industrials: aporten només treball, i no podran participar de la gestió de 

la societat, a menys que es pacti el contrari.  

 

 Socis col·lectius: aporten treball i béns i formen part de la gestió de la societat. 

 

Els socis s’hauran de donar d’alta al RETA. 

 

No hi ha un mínim en el capital social, però sí en el nombre de socis, que han de ser 

com a mínim dos. 

 

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAATTT   CCCOOOLLL···LLLEEECCCTTTIIIVVVAAA   



Transformacions 

 

Les societats col·lectives es podran transformar en societats anònimes, si així ho 

acorden tots els socis, fent una adaptació en escriptura pública dels Estatuts, als 

requeriments estipulats per la S.A, i presentant-los al Registre Mercantil per a la seva 

inscripció, juntament amb un informe d’experts independents sobre el patrimoni 

social no dinerari i el balanç general tancat el dia anterior a l’acord de transformació.  

 

Responsabilitat 
 
Tots els socis, siguin o no gestors, estaran obligats personalment i solidària de les 

operacions de la societat. Per tant, hi ha responsabilitat il·limitada i cal respondre de 

les actuacions o insolvències dels altres socis, podent reclamar-los posteriorment per 

via legal. 

 

 

Avantatges 
 

- No cal inversió inicial, sinó la necessària per a les primeres despeses. 

- Serà una administració segons s’hagi establert en el contracte sense exclusió 

legal de cap tipus de soci, a priori. 

La responsabilitat il·limitada, encara que arriscada, permet obtenir préstecs per a la 

societat més fàcilment.  

 

Inconvenients 
 

- Es tracta d’un tipus de societat que ha caigut en desús en els darrers temps. 

La raó és perquè cal confiança absoluta entre els socis per assegurar el bon 

funcionament de la societat, donada la responsabilitat il·limitada i solidària 

dels socis en els deutes socials front a tercers. Aquest fet limita la dimensió 

d’aquest tipus de societats. 

- No es poden permetre ni garantir l’emissió d’obligacions 



És una societat molt personalista, on la qualitat de soci no és transmissible 

unilaterlament. 

 

  

 
 

 


