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RESOLUCIÓ
JUS/2508/2008, de 30 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la 
Generalitat de Catalunya el Reglament del Registre de societats professionals del 
Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Registre de societats 
professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya a la Llei 7/2006, 
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals 
del qual resulta que en dates 19 de març de 2008 i 10 de juliol de 2008 es va pre-
sentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el 
procediment de l’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en Junta General 
Extraordinària del Col·legi de 8 de juliol de 2008;

Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, la Resolució d’11 de maig de 1999, de publicació 
de les relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999); i els Estatuts col·legials vigents de-
clarats adequats a la legalitat per la Resolució de 24 d’agost de 1984 (DOGC núm. 
480, de 26.10.1984);

Atès que el text del Reglament del Registre de societats professionals del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya s’adequa a la legalitat;

Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, 
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits 
establerts;

D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament del Registre de societats 
professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya a la Llei 7/2006, 
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i 
disposar la seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat 
de Catalunya;

—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 30 de juliol de 2008

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia
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ANNEX

Reglament del Registre de societats professionals del Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

El present Reglament té com a objecte crear el Registre de societats professionals 
del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i regular-ne l’organització, el 
funcionament i el règim jurídic.

Article 2
Àmbit d’aplicació subjectiu

1. En el Registre de societats professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya s’inscriuran obligatòriament les societats professionals constituïdes pels 
col·legiats per a l’exercici en comú de la seva activitat professional, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

2. Estan igualment obligades a inscriure’s en el Registre de societats professionals 
qualssevol entitats de naturalesa associativa constituïdes per a l’exercici en comú 
de l’activitat professional, així com altres formes d’exercici en grup de la professió 
dotades o no de personalitat jurídica. Les prescripcions contingudes en aquest 
Reglament podran ser d’aplicació, si escau, a aquestes entitats o formes grupals 
d’exercici professional.

Article 3
Àmbit d’aplicació objectiu

La inscripció de les societats professionals en el Registre de societats professionals 
contindrà els aspectes indicats a l’article 8, apartats 2 i 4, i a l’article 7, apartat 2, 
de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals. Així mateix iguraran 
els que, per a l’adequat i correcte exercici de la funció col·legial d’ordenació de 
l’exercici de la professió, es consignen en aquesta norma, en particular, els relatius 
a les situacions d’incompatibilitat i inhabilitació per a l’exercici professional que 
afectin qualsevol dels socis professionals.

Article 4
Funcions

El Registre de societats professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya tindrà les següents funcions:

a) Qualiicar i inscriure, amb la resolució prèvia de l’òrgan col·legial competent, 
els actes corresponents.

b) Expedir certiicacions.
c) Custodiar els documents que accedeixin al Registre.
d) Qualssevol altres que se li atribueixin per les normes vigents sobre col·legis 

professionals i societats professionals.
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CAPÍTOL II
Organització i funcionament del registre

SECCIÓ 1A

Organització i estructura

Article 5
Organització

1. El Registre de societats professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya és un òrgan col·legial dependent de la Junta de Govern.

2. Correspon al secretari tècnic o persona designada per la Junta de Govern la 
gestió del Registre i la proposta de resolució relativa als procediments d’inscripció 
o anotació en el Registre.

3. Les resolucions relatives als procediments d’inscripció o anotació en el Registre 
seran adoptades pel secretari de la Junta de Govern.

Article 6
Seccions del Registre

El Registre es divideix en tres seccions:
a) Secció primera: “De les societats professionals”. S’hi inscriuran les societats 

professionals l’objecte social de les quals sigui exclusivament l’exercici de l’activitat 
pròpia dels professionals pertanyents al Col·legi.

b) Secció segona: “De les societats multiprofessionals”. S’hi inscriuran les 
societats professionals l’objecte social de les quals prevegi, a més de l’exercici 
d’activitats professionals pròpies, el desenvolupament d’una o diverses activitats 
professionals diferents.

c) Secció tercera: “Altres entitats associatives”. Hi iguraran altres entitats de 
naturalesa associativa constituïdes per a l’exercici en comú de l’activitat professi-
onal, així com qualssevol formes d’exercici en grup de la professió amb o sense 
personalitat jurídica.

Article 7
Ordenació

1. Les anotacions en el Registre de societats professionals es practicaran en fulls 
registrals que es componen dels espais necessaris per a la pràctica dels assenta-
ments preceptius. El Registre de societats professionals estarà instal·lat en suport 
informàtic.

2. Per a cada societat professional que s’inscrigui en el Registre, s’obrirà el 
corresponent full registral.

3. Formarà part del Registre de societats professionals, com a annex, un expe-
dient o protocol per cada societat professional inscrita, que contindrà, ordenats 
cronològicament, els documents necessaris per practicar la corresponent inscripció, 
les resolucions concernents a aquells i la documentació relativa als actes inscrits 
o aportats juntament amb la corresponent sol licitud, si s’escau. Els expedients 
s’ordenaran separadament per seccions.

Article 8
Full registral

1. All full registral es practicaran els assentaments corresponents a cada una de 
les societats professionals.

2. Als documents, numerats correlativament per cada assentament, s’hi farà 
constar el número d’inscripció, així com la naturalesa de l’acte i document registrat 
i la resolució en virtut de la qual es practica l’assentament.

3. Tota anotació contindrà, necessàriament, les següents circumstàncies:
a) Expressió de la naturalesa de l’acte que s’inscriu.
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b) Data del document o documents que s’inscriuen.
c) Data i número de l’assentament, així com la signatura, personal o electrònica, 

del titular de l’òrgan competent per realitzar-lo.

Article 9
Rectiicació d’errors

1. La rectiicació d’errors de tot tipus advertits a qualsevol anotació es realitzarà 
d’oici o a instància dels interessats, mitjançant l’extensió d’una nota marginal a 
l’assentament en el qual s’ha comès l’error, on es farà constar:

a) La referència de l’assentament on s’ha comès l’error.
b) Les paraules o conceptes erronis.
c) Els termes que substitueixin els errors comesos.
d) La declaració d’haver quedat rectiicat l’assentament primitiu.
2. Rectiicada una inscripció, es corregiran, si escau, també la resta dels assen-

taments afectats per l’error.

SECCIÓ 2A

Publicitat i dret d’accés

Article 10
Dret d’accés

1. El Registre de societats professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya és un registre públic.

2. L’accés dels ciutadans es farà d’acord amb el que disposa l’article 37 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Article 11
Publicitat

1. La publicitat es farà efectiva exclusivament mitjançant certiicació del contingut 
dels assentaments registrals. La certiicació serà també l’únic mitjà que acreditarà 
fefaentment el contingut del Registre.

2. Les certiicacions podran sol·licitar-se i transmetre’s per mitjans informàtics, 
d’acord amb la normativa vigent sobre tramitació de procediments administratius 
per mitjans electrònics.

3. La sol licitud haurà de detallar la classe d’informació que es requereixi, i 
s’hauran d’aportar totes les dades que es coneguin per facilitar la cerca. Quan les 
dades aportades siguin insuicients, el Registre ho farà constar així al peticionari.

Article 12
Certiicacions

1. Les certiicacions podran ser positives o negatives.
2. Les certiicacions positives seran totals o parcials.
3. La certiicació total reproduirà els assentaments practicats al full d’inscripció 

obert a cada societat professional.
4. En les certiicacions parcials s’expressarà que en l’omès no hi ha res que ampliï, 

restringeixi, modiiqui o condicioni el que se certiica; si s’escau, es relectirà tot el 
que pogués resultar afectat per altres assentaments practicats en el Registre.

5. Les certiicacions s’expediran en el termini màxim de deu dies des de la pre-
sentació de la sol licitud i contindran indicació de la data en la qual s’estenen.

6. Les certiicacions reportaran l’import establert i la seva expedició quedarà 
supeditada a l’acreditació documental de l’ingrés.
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CAPÍTOL III
Procediment registral

Article 13
Procediment d’inscripció

1. El procediment per a la inscripció en el Registre de societats professionals 
dels actes inscriptibles s’iniciarà sempre d’oici per l’òrgan col·legial competent, bé 
per pròpia iniciativa, o com a conseqüència d’una comunicació prèvia del Registre 
mercantil o a sol licitud dels socis professionals quan acreditin la inscripció en el 
Registre mercantil.

2. Rebuda en el Registre de societats professionals la comunicació del registrador 
mercantil de la pràctica de la corresponent inscripció en el Registre mercantil, l’òrgan 
col·legial competent sol·licitarà, si s’escau, la documentació a què fa referència l’article 
següent. La societat té dret a no presentar documents que ja estiguin en poder del Col-
legi, d’acord amb el que disposa l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. El termini màxim per resoldre el procediment d’inscripció serà d’un mes. El 
termini per emetre resolució se suspendrà quan s’hagi de requerir a la societat inte-
ressada l’aportació de documents necessaris per practicar la inscripció o l’esmena de 
deiciències, pel temps que intervingui entre la notiicació del requeriment i el seu 
efectiu compliment pel destinatari. Transcorregut el termini concedit sense aportar 
la documentació requerida o esmenar les deiciències, es produirà la caducitat del 
procediment.

Article 14
Documentació

Sense perjudici de l’acreditació per la comunicació del registrador mercantil 
dels aspectes objecte d’inscripció en el Registre mercantil de conformitat amb el 
que disposen els articles 7, apartat 2, i 8, apartats 2 i 4, de la Llei 7/2007, de 15 de 
març, de societats professionals, s’haurà de proporcionar al Registre de societats 
professionals una còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts socials, així 
com, si escau, de qualssevol modiicacions posteriors.

CAPÍTOL IV
Règim jurídic

Article 15
Fonts de règim jurídic

1. El Registre de societats professionals es regirà, a més de per les previsions 
contingudes en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i els Estatuts 
Generals, pel present Reglament, que desplega les anteriors.

2. El procediment d’inscripció es regirà en el que no disposa aquest Reglament, 
per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 16
Control de legalitat

L’òrgan col·legial competent que exerceixi les funcions de qualiicació i inscripció 
només podrà denegar motivadament per raons de legalitat les inscripcions practi-
cades en el Registre de societats professionals.

Article 17
Qualiicació prèvia

1. Amb anterioritat a la constitució de la societat professional, els col·legiats 
podran sol licitar del Registre de societats professionals una qualiicació prèvia de 
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la societat professional que pretén constituir-se, i han d’adjuntar a aquest efecte el 
projecte d’escriptura.

2. Quan la qualiicació sigui positiva, el Registre expedirà un certiicat en el 
qual farà constar la superació del control de legalitat efectuat, al qual s’adjuntarà el 
projecte qualiicat, als efectes de la seva tramitació posterior.

3. La sol licitud de qualiicació té un caràcter estrictament voluntari i és inde-
pendent del certiicat col·legial exigit preceptivament per l’article 7.2 de la Llei de 
societats professionals.

Article 18
Efectes jurídics de l’ingrés en el Registre

1. La inscripció de la societat professional en el Registre de societats professionals 
té els efectes jurídics següents: primer, la incorporació de la societat professional 
al Col·legi, i, segon, la subjecció de la societat professional a les competències d’or-
denació de l’exercici de la professió i de representació i defensa dels seus membres 
i de la professió que la Llei del Parlament de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de 
col·legis professionals, atribueix al Col·legi.

2. Les societats professionals s’inscriuran obligatòriament en el Registre de so-
cietats professionals amb anterioritat al desenvolupament del seu objecte social.

3. La inscripció en el Registre de societats professionals comporta l’autorització 
col·legial per fer esment de la inscripció en el Registre col·legial en els documents 
propis de l’activitat social, així com en els documents professionals. No obstant això, 
en cap cas s’admetrà que als documents integrants de l’activitat professional pròpia 
dels col·legiats iguri una altra signatura que no sigui la del col·legiat responsable 
juntament, si s’escau, amb la dels professionals coautors o col·laboradors.

Article 19
Cancel·lació de la inscripció

1. La inscripció d’una societat professional en el Registre de societats professi-
onals podrà ser cancel·lada deinitivament o suspesa temporalment d’acord amb el 
que disposa aquest precepte.

2. Es produirà la cancel·lació deinitiva de la inscripció de la societat en el Registre 
de societats professionals en els següents supòsits:

a) Quan es comprovi la falsedat de les dades o documents requerits per a la 
inscripció o la inexactitud dels mateixos, llevat d’omissions o errors esmenables.

b) Quan s’apreciés la pèrdua sobrevinguda de les condicions normatives que 
obligaven a la inscripció de la societat professional en el Registre de societats 
professionals.

c) Quan ho sol licitin els socis professionals de la societat o, si s’escau, el liqui-
dador, com a conseqüència de l’extinció de la societat professional.

3. En els supòsits assenyalats en l’apartat anterior, es concedirà amb el tràmit 
d’audiència previ a l’entitat interessada. Durant la tramitació de l’expedient de 
cancel·lació, l’òrgan col·legial competent podrà acordar la suspensió provisional 
de la inscripció.

4. La cancel·lació deinitiva o la suspensió provisional de la inscripció d’una 
societat professional en el Registre de societats professionals també es produirà com 
a conseqüència de la resolució que posi i al procediment sancionador corresponent 
que imposi a la societat professional sancions que impliquin la pèrdua dels requisits 
normatius exigits a aquest tipus de societats. En aquest cas no serà necessari subs-
tanciar nou procediment però es concedirà un tràmit especíic d’audiència. Durant la 
tramitació del procediment disciplinari, l’òrgan col·legial competent podrà acordar 
així mateix la suspensió provisional de la inscripció.

Article 20
Règim de recursos

Les resolucions relatives a les inscripcions i cancel·lacions en el Registre de soci-



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5190 – 7.8.200861602

Disposicions

etats professionals posaran i a la via administrativa i podran ser objecte de recurs 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Això no obstant, 
podran ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat.

Article 21
Règim econòmic

La inscripció en el Registre de societats professionals podrà comportar l’acceptació 
col·legial que els drets, quotes o contribucions col·legials de tot tipus es facturin a 
càrrec de la societat.

CAPÍTOL V
Relacions amb l’administració i amb altres registres

Article 22
Comunicacions a l’Administració

1. El Registre de societats professionals remetrà periòdicament al Ministeri de 
Justícia i, si escau, a la comunitat autònoma respectiva, les inscripcions practicades 
en el Registre de societats professionals en els termes que s’estableixin per la norma 
reglamentària corresponent.

2. Així mateix, el Registre de societats professionals comunicarà i, si s’escau, 
al Registre mercantil corresponent les resolucions dels procediments corporatius 
d’inscripció que es practiquin.

Article 23
Comunicacions amb registres de societats professionals d’altres corporacions

El Registre de societats professionals comunicarà les inscripcions que practiqui 
a la seva secció 2a, “De les societats multiprofessionals”, als registres de societats 
professionals de les organitzacions col·legials corresponents.

Article 24
Comunicació amb el Registre central del Consell General

Els col·legis territorials d’enginyers agrònoms comunicaran d’immediat al Con-
sell General totes les inscripcions practicades als efectes de la seva anotació en el 
Registre central de societats professionals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Societats professionals constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
de societats professionals

Les societats professionals constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i a les quals aquesta els 
fos d’aplicació, d’acord amb el que disposa al seu article 1.1, hauran de sol·licitar la 
seva inscripció en el Registre de societats professionals en el termini màxim d’un 
any des de la constitució del Registre. L’obligació de sol licitar la inscripció en el 
Registre de societats professionals recau sobre tots els socis professionals.

(08.211.129)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDU/2501/2008, de 8 de juliol, per la qual s’autoritza l’obertura de l’Escola de 
Música de l’Orfeó Lleidatà, de Lleida, de titularitat privada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als Serveis Territorials corresponents 
del Departament d’Educació pel senyor Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marco 
com a representant del promotor Educació Musical Orfeó Lleidatà, del centre docent 
privat Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà, de Lleida, en petició d’autorització 
d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits 
exigits per la normativa d’aplicació, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de 
juliol, reguladora del dret a l’educació; per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació; pel Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats, i pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen 
les escoles de música i de dansa,

RESOLC:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent privat que es descriu a continuació:

Serveis Territorials: Lleida.
Comarca: el Segrià.
Municipi: Lleida.
Codi: 25009459.
Denominació: Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà.
Adreça: carrer Sant Martí, 60-62.
Titular: Educació Musical Orfeó Lleidatà.
NIF del titular: G-25641630.
Ensenyaments autoritzats:

escola de música amb una capacitat màxima simultània de 73 alumnes, amb 
efectes a partir del curs 2007-2008.

—2 Inscriure aquesta Resolució al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que determina l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, abans del recurs contenciós administratiu, hi poden interposar recurs 
de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos.

Lleida, 8 de juliol de 2008

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 22.12.2006)

ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.186.104)

*
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