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Abstract

La tot sovint criticada falta d’adequació entre el dret i la realitat també caracteritza el sector dels serveis
professionals: mentre la realitat social mostra una tendència generalitzada a la societarització
professional, és a dir, a organitzar la prestació de serveis professionals mitjançant societats, el món
jurídic, encara avui, palesa fissures a l’hora de reconèixer obertament la legitimitat del fenomen societari
professional. El centre de la polèmica es troba en l’al·legació que la personificació jurídica de la societat és
incompatible amb el règim estatutari del professional lliberal, és a dir, amb el caràcter personalitzat de la
prestació, amb la independència en l’exercici, amb la responsabilitat personal, etc. Davant d'aquest
panorama, no és estrany que els esforços dels qui inicialment s’han ocupat del tema s’hagin adreçat, en
primer lloc, a demostrar la perfecta compatibilitat i coherència de l’exercici professional amb l’esquema
societari i, en segon lloc, a intentar oferir una cobertura legal a aquest fenomen social a través d’un règim
jurídic adient a l’exercici col·lectiu de la professió (vid. C. MORENO, 1994; A. DELGADO, 1996; R.
GARCÍA, 1997; A. CAMPINS, 2000).

La tasca que ara ens ocupa se situa entre les dues suara esmentades. La necessitat d’oferir una solució
legal a les societats professionals no és –o, al menys, no ha de ser- la conseqüència directa de demostrar
que l’exercici professional i l’esquema societari són compatibles, sinó sobretot, que és una combinació
eficient. Aquest és en concret l’objecte de les pàgines que segueixen. Explicar els avantatges que, en
termes econòmics, es deriven de la utilització de les societats professionals, avantatges que, com tot seguit
veurem, les converteixen, en termes generals, en instruments organitzatius més eficients que d'altres
formes d’exercir la professió i, en darrer terme, expliquen l’estesa generalització d’aquestes societats en el
tràfic. Comprovarem, en particular, com aquests avantatges s’aprofiten no només pels professionals que
decideixen constituir-les, sinó també pels clients que hi contracten, fet que, sens dubte, augmenta la
legitimitat social de la societat professional i la seva utilitat per a augmentar el benestar social.

•• Eficiència de la societat professional per als qui decideixen constituir-la

1. Gràcies a la utilització d’una societat professional els professionals obtenen una sèrie
d’avantatges que els situen en una millor posició competitiva enfront els qui actuen
individualment, avantatges que qualifiquem com a economies de producció i que es
poden sintetitzar en tres avantatges fonamentals: els derivats de l’especialització o
divisió del treball (infra a), les economies d’escala (infra b) i les economies de producció
conjunta (infra c).

a) Com és prou sabut, l’especialització d’activitats és la principal font del
desenvolupament econòmic. L’activitat professional no ha quedat al marge
d’aquesta evolució. En efecte, el desenvolupament tècnic i científic que han
experimentat totes les àrees de coneixement ha generat no només l’aparició de
noves especialitats en el marc de les professions lliberals clàssiques –
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particularment evident en el camp de les especialitats mèdiques, com la de
radiòleg, anestesista, etc.-, sinó també l’aparició de professions lliberals que ni tan
sols existien fa unes dècades –per exemple, l’auditoria-. Aquesta evolució en
l’àmbit professional provoca una substitució lenta del professional individual per
una nova i variada generació d’especialistes. Les referències constants a
l’especialització com a tendència imparable en el camp professional constitueixen
un lloc comú en la literatura que s’ha ocupat dels professionals lliberals (vid.,
entre d’altres, A. LAMBOLEY, 1974, 9; Q. JOHNSTONE/J. R. D. HOPSON, 1967, 131-
163; M. LACH, 1970, 129-132). Doncs bé, la raó fonamental que porta als
professionals –com a qualsevol altre operador del mercat- a agrupar-se, és obtenir
els guanys derivats de l’especialització i la divisió del treball. En efecte, aquesta última
genera, d'una banda, un increment de la capacitat de producció del grup, en relació amb
la que aconseguirien per separat. Les raons han estat ben explicades per l’economia
clàssica des del seu origen: la divisió del treball perfecciona l’habilitat dels seus
membres i produeix un estalvi del seu temps en no haver de canviar de tasca (vid.
A. SMITH, 1981).

b) A més, l’agrupació de professionals els permet aconseguir economies d’escala
(que, com és sabut, consisteixen en la disminució del cost mig d’un producte o
servei com a conseqüència de l’augment del volum d’unitats produïdes). Per a
una primera aproximació a les economies d’escala en l’àmbit de l’agrupació
professional, vid. M. LACH, 1970, 132-135; i en el camp de les law firms, S. S.
SAMUELSON/L. FAHEY, 1991, 461. La raó d’aquestes es troba en què els costos de
molts dels actius fixos necessaris per a l’exercici de la professió no varien –o
varien molt poc- amb el nivell de producció. Per això, com més augmenta la
producció amb un sol actiu fix, més baix és el cost mig de cadascun dels béns o
serveis produïts. És evident, per exemple, que si s’utilitza un mateix aparell de
raigs X, resulta més barata cada radiografia si se'n fan cent que si tan sols se'n
fan cinc.

En el cas dels professionals, aquestes economies s’aconsegueixen, en bona
mesura, perquè l’agrupació d’alguns d’ells els permet optimitzar la utilització dels
actius fixos de caràcter físic emprats per a la prestació dels seus serveis. Quan la
utilització de capital físic en l’àmbit de les activitats professionals presentava un
caràcter marginal, les economies d’escala que es podien derivar de l’augment del
volum de “l’empresa professional”, mitjançant l’agrupació de diversos
professionals, eren minses. En l’actualitat, tot i això, el progrés científic i tècnic ha
augmentat el volum de capital físic (maquinària, instrumental, ordinadors, sales
d’espera, biblioteca, arxiu d’experiències, etc.) i mitjans auxiliars de caràcter
personal (infermeres, secretàries, comptables, documentalistes, etc.) necessaris
per a l’exercici de qualsevol activitat professional. En algunes d’elles el fenomen
ha adquirit proporcions extraordinàries fins al punt que la maquinària ha deixat
de tenir un caràcter merament auxiliar per a convertir al professional en un tècnic
qualificat en el maneig de l’esmentat capital físic.

La utilització conjunta permet, a més, una amortització més ràpida dels mitjans
tècnics, i això, atesa la rapidesa amb la que aquest tipus de béns deixen de ser
útils, permet una adequació constant de l’activitat al progrés de la tècnica a un
cost inferior, ceteris paribus, al que hauria d’afrontar un professional individual.
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D'altra banda, des del punt de vista dels costos de l’especialització, l’augment de la
capacitat de producció del grup genera també economies d’escala en tant que
l’agrupació de professionals permet aconseguir una escala mínima de producció
de serveis especialitzats. En efecte, el cost fix que suposa l’aprenentatge d’una
matèria concreta (per exemple, dret matrimonial, successori, urbanístic, etc.) es
pot així distribuir entre un major nombre de casos: tots els d’idèntica
especialitat que puguin aconseguir el conjunt de membres de l’equip. D’aquesta
forma s'obté rendiment amb la inversió en una especialització concreta, que en
el cas d’exercici individual no ho seria, en haver de distribuir la totalitat del cost
fix del seu aprenentatge únicament entre el nombre de casos –previsiblement
menor- que el professional obtingués a títol particular, provocant amb això un
augment del preu dels seus serveis que probablement el situarien fora del
mercat (fent una especial referència a aquest aspecte de les economies d’escala a
les law firms, vid. D. W. CARLTON/J. M. PERLOF, 1994, 58).

c) Les economies de producció conjunta –també anomenades economies de
gamma- consisteixen en una disminució del cost de produir conjuntament un
nombre de serveis o producte diferents (sobre la matèria vid.
BAILEY/FRIEDLANDER, 1982, 1024 i seg.; D. TEECE, 1980, 223 i seg.; i 1982, 39 i
seg.). L’obtenció de les mateixes en una agrupació de professionals es manifesta
principalment quan els clients necessiten els serveis de més d’un especialista. En
efecte, un cop que un professional del grup s’ha familiaritzat amb les operacions i
circumstàncies d’un client, qualsevol membre qualificat del complex organitzatiu
pot proveir d’altres serveis professionals que requereixin la mateixa informació,
més ràpidament i a un menor cost, respecte d’un competidor que hagués
d’incórrer de nou en els costos de l’adquisició de la informació. El bé o input
comú –la informació- és utilitzat així per a produir diferents serveis professionals
a una mateixa persona. Com pot imaginar-se, aquestes economies es fan
especialment paleses quan la informació relativa al client és costosa d’adquirir
(per a una aplicació pràctica d’aquestes economies a les law firms vid. R.
GILSON/R. H. MNOOKIN, 1985, 313-397; S. S. SAMUELSON, 1990, 647-648).

2. Sense negar que aquest conjunt d’avantatges situen en una millor posició
competitiva als professionals que exerceixen en un grup la seva activitat enfront dels
qui actuen de manera individual, una cosa ha de quedar clara: aquestes economies es
manifesten en la majoria de les estructures organitzatives utilitzades pels professionals
i no constitueixen avantatges exclusius de les societats professionals en sentit estricte
(és a dir, de societats externes que tenen per objectiu la prestació de serveis
professionals en el mercat a través dels seus socis). En efecte, l’especialització i la
divisió del treball només és possible quan diversos professionals s’agrupen, però es pot
aconseguir mitjançant diverses formes organitzatives, per exemple, a través d’una
societat de guanys; l’obtenció d’economies d’escala és possible constituint, per exemple,
una societat de mitjans (que es constitueix amb el fi de dotar-se i compartir la
infrastructura necessària material i personal per a l’exercici individual de la professió)
tenint en compte que també aquestes societats permeten optimitzar la utilització
conjunta dels actius físics emprats per a la prestació dels serveis professionals, amb el
consegüent estalvi de costos que correspondria, en un altre cas, a cada professional
individualment; el mateix s’ha d’afirmar en el cas de les economies de producció
conjunta que s’obtenen en produir col·lectivament un nombre de serveis o productes
diferents. Així, a la indústria de la construcció, aquestes economies s’obtenen
igualment recorrent a la fórmula del contracte i no a la de la societat, essent
normalment el contractista qui contracta a les diferents persones que realitzaran l’obra
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sense constituir generalment entre ells una societat (sobre aquest tema, en particular,
vid., àmpliament, ECCLES, 1981, 335 i seg.).

3. La conclusió sembla evident. Les economies de producció no justifiquen per se la
creació de societats professionals en sentit estricte, sinó únicament el recurs al fenomen
de l’agrupació professional en termes generals. Les societats professionals responen en
realitat a raons diferents i específiques. En particular, l’avantatge específic que per als
professionals ofereix constituir una societat professional és poder obtenir els guanys de la
diversificació (vid. R. GILSON/R. H. MNOOKIN, 1985, 313 i seg., i 1989, 567; F. W.
LAMBERT, 1992, 1719 i seg.; i M. GALANTER/T. PALAY, 1991). En efecte, les societats
professionals constitueixen el mitjà idoni per a facilitar la diversificació del capital
humà dels professionals a través de l’especialització dels seus membres, allunyant-los,
al mateix temps, dels riscos inherents al seu capital humà al que, en un altre cas, es
veurien sotmesos. La raó és fàcil de comprendre. Com és sabut, el principal (i més
valuós) actiu d’un professional és la seva pròpia formació, coneixements i relacions, és
a dir, el seu capital humà, capital que no és diversificable en el mateix sentit que ho és
un capital físic. En aquest sentit, és obvi, per exemple, que un metge no pot ser, al
mateix temps, ginecòleg, psiquiatra i cirurgià, de forma que si es produís una caiguda
en la demanda de ginecòlegs es pogués dedicar a alguna de les restants activitats que
no es veiés afectada per la caiguda de la demanda. Però, fins i tot en el cas que un
professional hagi aconseguit diversificar el seu propi capital humà, això tampoc
l'allunya dels riscos inherents a la seva persona (és a dir, dels riscos asistemàtics). No
oblidem que el professional únicament guanya renda pels serveis que presta en cada
moment, de tal forma que si es posa malalt (per posar un exemple de risc asistemàtic)
no podrà evitar les conseqüències d’aquell risc fins i tot havent diversificat el seu capital
humà.

Això últim no significa, no obstant, que el professional quedi en tot cas sotmès als riscos
asistemàtics. Alguns d’ells, com la mort o incapacitat poden ser transferits a una companyia
d’assegurances. Però, les assegurances no existeixen per a tots els aspectes importants dels
riscos asistemàtics associats amb el capital humà dels professionals, per exemple, un
divorci, una crisi personal, l’alcoholisme, una caiguda de la demanda, etc., que facin reduir
substancialment el rendiment professional (sobre el problema de moral hazard i adverse
selection com a causants de la inexistència d’assegurances a escala apreciable per aquest
tipus de riscos, vid. ROTHSCHILD/STIGLITZ, 1976, 629).

En aquests termes, resulta senzill justificar la societat professional com a resposta a
l’aversió al risc dels professionals (en aquest sentit, vid. T. PALAY, 1989, 164 i seg.; E.
FAMA/M. C. JENSEN, 1985, 101-119; i R. GILSON/R. H. MNOOKIN, 1985, 313 i seg.). El
professional, com a propietari residual dels beneficis de la societat, tindrà dret a
participar dels beneficis, encara que (per exemple, per patir una malaltia) no hagi tingut
una participació efectiva en un cas els resultats del qual s’hagin imputat a la societat. Els
seus ingressos no es veuran bruscament disminuïts pel fet que la branca en la que ell s’ha
especialitzat pateixi una caiguda de demanda. En la mesura en què participa dels
beneficis de l’activitat dels restants membres del grup, la pertinença a la societat li
permet, així, allunyar els riscos asistemàtics inherents al seu capital humà. La constitució
d’una societat professional permet alterar el titular del capital humà atribuint-ne els
rendiments a un altre subjecte (la societat) que, en estar composta per una pluralitat de
professionals, està en millors condicions de suportar-lo, precisament perquè, com que
assumeix una pluralitat de riscos homogenis però independents entre sí, pot procedir a
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la seva diversificació i, amb això, a eliminar els riscos asistemàtics als que individualment
estarien sotmesos (vid. S. A. Jr. REA, 1993, 145-162).

•• Eficiència de la societat professional per als qui hi contracten

1. Com acabem d’advertir, els avantatges de les societats professionals no es
manifesten només enfront els professionals que les constitueixen, sinó també en relació
als clients. Des d’aquest punt de vista el principal avantatge de contractar amb una
societat professional és que la mateixa permet reduir substancialment els costos d’agència
en les relacions amb els clients derivats de les asimetries d’informació característiques d’aquest
tipus de relacions. A això contribueix fonamentalment el paper que el control recíproc
entre els socis (monitoring) juga en aquestes societats.

2. En efecte, en les relacions professionals el client acostuma a tenir una gran dificultat
per avaluar la qualitat del servei professional que rep. Dificultat que opera no només en
el moment de contractar els serveis professionals, és a dir, ex ante, sinó que subsisteix, en
la majoria de les ocasions, ex post, és a dir, després d’haver rebut el servei. Així, per
exemple, el demandant en un judici que s’ha perdut no és capaç de determinar si la
pèrdua del mateix s’ha degut a què realment era una causa perduda o si, pel contrari, ha
estat la conseqüència d’una actuació incompetent per part del seu advocat. Així ho posen
de manifest R. BOWLES/G. SKOGH, 1989, 35; i R. C. O. MATTHEWS, 1991, 739; en relació
amb els notaris vid. també el reflex d’aquesta situació a C. PAZ-ARES, 1994, 67. El client,
que no és un expert en Dret, no disposa de la informació necessària per a determinar
quin ha estat el motiu pel qual s’ha perdut el plet i l'única possibilitat d’obtenir
informació objectiva al respecte passaria per la consulta a un segon advocat, amb els
consegüents costos afegits. D’aquí que els serveis professionals es cataloguin,
normalment, com a béns de confiança (així, vid. M. CARBY/E. KARNI, 1973, 67 i seg.).

3. Doncs bé, en el cas de contractar amb una societat professional, el cost de trobar un
expert es trasllada a la pròpia societat (vid., en aquest sentit, J. CARR/F. MATHEWSON, 1990,
314 i seg.). En efecte, una bona part dels professionals d’una societat es troba en la
posició d’expert a la que hem al·ludit, com a subjectes capaços de valorar i jutjar
exactament la qualitat dels serveis prestats per la resta de professionals membres. El
que la societat professional ofereix és la garantia d’un control intern entre els membres
que asseguri la diligència de cadascun d’ells en l’exercici de la seva activitat, fet que, al
mateix temps, assegura la qualitat dels serveis prestats.

El monitoring constitueix un dels costos d’agència de les societats i es podria definir com la
despesa de supervisió o vigilància que s’ha de realitzar per a assegurar-se que els agents, en
el nostre cas, els propis professionals associats, s’ajustin en la seva conducta professional als
interessos de la societat, evitant així les conductes oportunistes dels mateixos que tractin de
maximitzar la seva utilitat en perjudici de la maximització de l’interès de la societat. Si bé
no referit especialment a les societats professionals, vid. l’estudi del monitoring que realitzen
E. F. FAMA/M. C. JENSEN, 1983, 315-316 i 334-335.

Naturalment l’efectivitat d’aquest control depèn de l’existència d’incentius adequats que
contribueixin a la seva realització efectiva. Incentius que venen proporcionats perquè els
socis participen en els beneficis de la societat. En efecte, el fet que els socis tinguin dret
als guanys residuals de l’empresa genera en cadascun d’ells els incentius per a controlar
de forma efectiva a la resta de membres de l’equip, i això perquè, en la mesura en què
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s’intensifiqui el capital humà dels socis, s’incrementaran els beneficis de la societat i, en
aquest sentit, més gran serà el seu guany.

S’ha de recordar també que l’efectivitat del monitoring apareix íntimament lligada a la
grandària del grup, essent més efectiu com menys siguin les persones sobre les que s’hagi
d’exercir una tasca de control o vigilància (sobre el tema i els problemes de free riding que
genera el monitoring en equip, vid. àmpliament en societats d’advocats R. BOWLES/G.
SKOGH, 1989, 33 i seg.; J. CARR/F. MATHEWSON, 1990, 314-320; A. LEIBOWITZ/R. TOLLISON,
1980, 380-392; i F. S. MC CHESNEY, 1982, 379-393).

En sentit contrari, la minva de la qualitat dels serveis prestats per la societat es traduirà
en una greu amenaça per al patrimoni personal de cadascun dels socis. En particular, si
la societat perd reputació o causa danys als clients, el soci veurà perillar tot el seu
patrimoni personal, en el cas de formes societàries amb responsabilitat il·limitada dels
socis, o part del mateix, fins a la quantitat aportada, en el cas de societats de capital.

En realitat, fins i tot quan la societat professional adopti la forma d’una societat anònima o
limitada, les pèrdues personals de cada soci en cas de pèrdua de la reputació de la societat
són més elevades que la de l’aportació social. Indefectiblement, en la mesura en què es
conegui la pertinença d’un soci concret a la societat “caiguda en desgràcia”, el soci
professional veurà disminuït el seu propi capital humà en tant que la falta de qualitat
atribuïda pel mercat a la societat s’estendrà a la persona del soci. En altres termes, el soci
professional veurà reduït el valor del seu “capital humà”, capital que no és, en sentit
estricte, objecte d’aportació a la societat de responsabilitat limitada o anònima.

4. Aquests incentius no estan presents en altres formes de producció en comú diferents a
la societat professional, com succeeix quan s’utilitzen contractes d’intercanvi (sigui
mitjançant el recurs a la contractació laboral, d’arrendament de serveis o d’obra) per a
articular u organitzar la producció en comú. La diferència d’aquests supòsits amb la
societat no està en la producció en equip (totes les empreses individuals o socials la
impliquen), sinó en l’organització de la titularitat, és a dir, en la determinació del residual
claimant dels beneficis empresarials. I des d’aquest punt de vista, el fet que els
professionals contractats no tinguin atribuït un dret a la titularitat residual sobre els
actius d’aquella empresa –pel fet d'obtenir una remuneració fixa- no els incentiva
òbviament a controlar el comportament de la resta de professionals, fet que converteix a
aquestes altres formes d’organitzar la producció en comú com a un recurs menys eficient
que les societats.

En aquest sentit, tal i com afirma L. RIBSTEIN, la importància de la reputació en l'àmbit que
ens ocupa és el que explica per què les law firms tendeixen "to emphasize vertical integration
over spot contracting (...). The problem with spot contracting is that firms that rely on this
mechanism cannot easily maintain their reputational bonds. It is relatively difficult for small firms
adequately to monitor the quality of work done by outside contractors and to develop appropiate
incentive devices" (L. RIBSTEIN, 1996, 13).

Així, la propietat en comú dels socis sobre els beneficis socials és l'instrument que
proporciona el millor incentiu a cada membre de l'equip per a aquell control recíproc, i
aquest reverteix en última instància en un augment de la qualitat dels serveis prestats per
la societat.

En moltes ocasions, no és només la propietat en comú allò que serveix d'incentiu per al
control recíproc, sinó també l'expectativa de participar en el futur com a titular residual en
aquesta propietat comuna, fet que incentiva a aquells professionals que són encara associates
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a controlar a la resta. I tot això sense oblidar altres factors generals d'incentiu com són els
sistemes de retribució basats en remuneracions ajornades (com ara el conegut lockstep
seniority sistem), típics de bona part de les societats professionals (sobre el mateix vid. àmplia
informació a R. J. GILSON/R. M. MNOOKING, 1985, 313 i seg.).

Garantia de qualitat que contribueix a consolidar la reputació professional de la societat
en el mercat i a disminuir la incertesa dels clients que hi contracten, reduint en bona
mesura els costos d'agència al·ludits (sobre la importància de la reputació en el marc de
les societats professionals i, en particular, sobre les d'advocats, vid. R. BOWLES/G. SKOGH,
1989, 47; A. LEIBOWITZ/R. TOLLISON, 1980, 380 i 383; i L. RIBSTEIN, 1996, 10-17).

5. Fins aquí, sembla demostrada l'especial capacitat de les societats professionals per a
disminuir les asimetries d'informació en les relacions professionals. Cal afegir que
aquesta preocupació per pal·liar les asimetries informatives amb els clients s'ha vingut
evidenciant també a l'hora de determinar quins tipus societaris s'han de posar a
disposició dels professionals per a l'exercici de la seva activitat. Tradicionalment, les
societats de persones han trobat més recolzament, ja que són les que, principalment,
protegeixen els tercers desinformats. La ratio última d'aquesta consideració descansa en
la internalització de costos que, amb caràcter general, provoca la responsabilitat
il·limitada i, en concret, en el nivell de control intern dels serveis prestats. En efecte, no
sembla necessari justificar que l'obligació de respondre amb tots els béns presents i
futurs (art. 1911 CC) provoca que els individus assumeixin ex ante els riscos derivats
del seu comportament, en haver d'afrontar-los amb tot el seu patrimoni, assegurant-se
amb això en última instància una actuació diligent i, en conseqüència, la qualitat
desitjada del servei prestat (sobre la funció de les regles de responsabilitat contractual,
vid. per tots F. PANTALEÓN, 1991, 1020).

Com pot imaginar-se, aquest efecte s'intensifica notablement si l'exercici professional es
realitza en el marc d'una societat de responsabilitat il·limitada. En elles, no només
respon per qualsevol deute social el professional individual, sinó tots els socis i això
augmenta en tots els incentius adequats per a controlar la conducta i l'actuació de tots
els altres. El control recíproc intensifica, així mateix, la diligència de cada professional
en la seva actuació i la qualitat dels seus serveis, fet que reverteix en una major qualitat
del servei conjunt prestat per la mateixa societat i, en definitiva, en una més gran
protecció dels tercers desinformats. En aquest sentit bé pot afirmar-se que la tasca de
monitoring en aquestes societats compleix una funció d'augmentar els costos d'agència
interns (en els professionals membres) i reduir els costos d'agència externs (en els
clients), fet que, en principi, facilitaria la contractació amb tercers.

6. En sentit contrari, la limitació de responsabilitat de les societats de capital, en la
mesura que origina un augment dels costos d'agència externs, s'ha vingut considerant com
un inconvenient a l'hora de contractar amb tercers. En efecte, la limitació de
responsabilitat provoca la necessitat d'una vigilància més gran per part dels tercers
sobre el patrimoni responsable de la societat. Vigilància que s'haurà de portar a terme
tant en el moment de la contractació com al llarg de tota l'existència de la relació, a fi
d'evitar que la xifra de responsabilitat amb la que es compta com a garantia no
s'esvaeixi, tenint en compte que la societat només respon amb el seu propi patrimoni
en cada moment. En aquest sentit, com venim dient, es sol afirmar que les societats de
capital ofereixen, ceteris paribus, menys garanties o al·licients per a la contractació amb
els tercers que les societats de persones, en les que la responsabilitat il·limitada obliga
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als socis a la internalització de tots els costos associats als serveis prestats per la
societat.

7. Tot i això, segons el nostre parer, aquestes consideracions no es poden acceptar sense
greus reserves. En primer lloc, i en relació amb les societats de responsabilitat
il·limitada, s'ha d'advertir, de seguida, que l'augment de monitoring entre els socis no és
un dinar gratuït, un free lunch: la conseqüència directa d'una intensificació de control
recíproc entre els seus membres és, com es pot imaginar, la imputació del seu cost en el
preu final dels serveis. En efecte, si amb la responsabilitat individual del professional
s'aconsegueix per principi un grau òptim de diligència, necessàriament la
responsabilitat il·limitada dels altres socis genera un augment de control i de la
diligència excessius en relació amb el professional individual, fet que, en definitiva, es
tradueix en un encariment dels serveis professionals, és a dir, en un sobrepreu. No
volem dir amb això que el sobrepreu que s'ha de pagar per la intensificació del control
entre els socis determini la ineficiència d'aquestes societats (així ho entenen, no obstant,
L. GROSS, 1987, 793 i seg.; i L. RIBSTEIN, 1992, 435), sinó tan sols que, per a determinar la
seva eficiència, és necessari ponderar la relació entre el cost i el benefici del control
entre els socis. Des d'aquest punt de vista, l'eficiència de la ilimitació de responsabilitat
només es pot predicar en aquells casos on el control sigui valorable pels clients (vid. J.
CARR/F. MATHEWSON, 1990, 307, 321-322), és a dir, en aquells casos on els clients
percebin l'existència d'un control efectiu i estiguin disposats a pagar la quantitat
addicional que exigeix l'assegurament d'aquell control efectiu i, en conseqüència, la
qualitat del servei professional.

Aquesta no és, en qualsevol cas, una opinió del tot pacífica. Algun autor entén que no és
necessari acudir a la responsabilitat il·limitada com a mecanisme per a assegurar la
qualitat dels serveis prestats. La importància que la reputació adquireix en el camp
professional és motiu suficientment important per a evitar la mala praxis de la societat -
qualsevol que sigui el règim de responsabilitat- assegurant igualment la qualitat dels
serveis prestats (en aquest sentit, vid. L. RIBSTEIN, 1992, 417-475, 435. Més matisadament,
vid. J. CARR/F. MATHEWSON, 1988, 779). Davant d'aquesta consideració hem d'afirmar
que si, en efecte, un cop que s'ha aconseguit consagrar una bona reputació en el mercat, el
fet d'acollir-se a una societat de responsabilitat limitada no farà que els professionals
descuidin la reputació adquirida, aquest incentiu reputacional no funciona en tots els
casos. En concret, societats petites o societats que estan iniciant la seva vida professional,
o aquelles altres que estan a prop d'una dissolució per problemes econòmics, poden no
tenir un capital substancial ni un interès significatiu en protegir la seva reputació. Els
socis poden renegar de les seves promeses de monitoring i ignorar la malpractice dels altres
en la mesura en què continuïn participant en els guanys de la societat. En canvi, la
responsabilitat il·limitada, com a substituta de la reputació o d'un capital adequat, pot
constituir un senyal per als clients que disminueixi el shirking dels socis i que protegeixi
de qualsevol altra conducta de moral hazard entre els socis (vid. J. CARR/F. MATHEWSON,
1990, 307, 321-322).

8. A les societats de responsabilitat limitada, l'externalització no es produeix en el cas
dels tercers contractats, ja que els costos de vigilància que es suposa suporten els clients
són assumits per aquests en el moment de la contractació (vid. F. EASTERBROOK/D. R.
FISCHEL, 1991, 49-54; C. PAZ-ARES, 1994 i allí referències). Els clients, quan contracten
amb una societat de responsabilitat limitada, assumeixen el risc que el capital amb el que
la societat ha garantit la seva responsabilitat no sigui suficient per a cobrir una
indemnització completa per un eventual dany causat per aquest últim. En
contraprestació a l'assumpció d'aquest risc, els clients racionals realitzaran un descompte
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que es traduirà, normalment, en una reducció del preu que estan disposats a pagar per
aquells serveis. Aquesta reducció incorporarà, a més, l'increment del cost de vigilància
inherent a la contractació amb aquestes societats que també hem explicat. Els clients
s'estalviaran una prima en el pagament d'uns serveis que, en cas d'haver contractat amb
una societat de responsabilitat il·limitada, s'hauria imputat directament al seu preu final.
S'estalviaran, en definitiva, la prima corresponent al risc d'una indemnització
incompleta. En aquell ajust contractual s'aconsegueix, així, una solució que convé a
ambdues parts i, per tant, un acord eficient. Observi's que no hi ha externalització, donat
que tots els riscos estan internalitzats, és a dir, contractats o assumits voluntàriament.

En aquests termes, el problema de les externalitats en el camp que ens ocupa només es pot
predicar dels tercers extracontractuals, és a dir, aquells que, veient-se afectats pels serveis o
l'activitat de la societat, no han contractat ex ante amb ella. El caràcter involuntari de la
relació impedeix l'ajust contractual. Per aquests casos i amb la finalitat d'evitar l'externalitat,
caldria establir per llei o bé la necessitat d'un capital adequat al nivell del risc
extracontractual o bé, si s'escau, l'obligatorietat d'una assegurança de responsabilitat civil.
Només així es podria evitar l'externalització.

A més, les societats professionals de responsabilitat limitada ofereixen un important
plus de garantia als tercers contractants enfront el tipus general de les societats de
capital: a la pràctica, la generalitat dels ordenaments que han regulat les societats
professionals de capital han disposat expresament que la limitació de responsabilitat
pròpia de les societats corporatives no exclou la responsabilitat personal del
professional que, com a actuant, contrau davant del client (sobre el fonament de la
conservació de responsabilitat del professional que actua en societat, vid. in extenso A.
CAMPINS, 2000). Responsabilitat personal i directa per les conseqüències danyoses de la
seva actuació professional, que assegura un nivell idoni de diligència i de qualitat en el
servei prestat, constituint-se així en garantia de qualitat enfront al client, i que
compleix, també, una funció de garantia econòmica, en la mesura que ens trobem
davant de societats que normalment no acostumen a estar adientment capitalitzades,
en complir el seu capital social una mera funció reguladora dels drets i de les
obligacions dels socis en la societat, i no pas una funció productiva o d'explotació, com
típicament s'esdevé en la generalitat de societats de capital.

Així ho estableix a França l'article 16 de la Llei 90-1258, de 31 de desembre, de sociétés
d´exercice libéral; en el mateix sentit ho preveu a Itàlia l'article 12 del decret regulador de les
societats de revisió comptable -d.p.r. 31 de març de 1975, n. 136- (vid. M. BUSSOLETTI, 1985,
323); a Estats Units, en relació amb les Professional Service Corporations, si bé la regulació dels
diferents estats difereix en alguns aspectes, tenen un punt en comú: en totes elles l'objectiu
és assegurar la responsabilitat personal dels professionals per la malpractice en la prestació
dels seus serveis professionals (vid. K. M. MAYCHECK, 1986, 817 i seg.). Així mateix, a les
Limited Liability Companys (LLCs), de recent creació, es preveu també el manteniment de la
responsabilitat personal del professional, encara que desenvolupi la seva activitat sota
aquesta nova forma de societat limitada (vid. D. G. CHRISTENSEN/S. F. BERTSCHI, 1995, 700 i
seg.). Igualment, el Document de consulta referent a l'exercici transfronterer i sota una forma
col·lectiva de les activitats professionals regulades, realitzat pels serveis de la Comissió de la
C.E.E, preveu, en relació amb els deutes socials de caràcter professional, la responsabilitat
directa de cada professional vers el client pels danys derivats de les seves faltes
professionals, independentment de la responsabilitat que correspongui a la societat. Entre
nosaltres, aquest és també el pressupòsit del que es parteix a l'article 11 de la Llei
d'Auditoria de Comptes. En la mateixa línia, l'Avantprojecte de Llei de Societats
Professionals, aprovat recentment per la Comissió General de Codificació, estableix al seu



InDret 1/2001                                                                Aurora Campins Vargas

10

article 10.2 que “por las deudas que tengan su origen en el desarrollo de la actividad profesional
responderán además [de la sociedad] los profesionales que hayan actuado”.

9. En conclusió, les societats professionals són, en termes generals, el millor instrument
organitzatiu per a reduir els costos d'agència en les relacions amb els clients i, en segon
terme, no es pot declarar amb caràcter general l'eficiència d'un tipus social enfront d'un
altre: des d'una perspectiva contractual, l'eficiència de cadascun dels tipus legals s'haurà
de determinar en atenció a les particulars circumstàncies de cada cas en concret.
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