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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1889/2017, de 19 de juliol, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament del Registre de societats professionals del Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya.

Atès l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament del Registre de societats professionals del Col·legi de
Dietistes-Nutricionistes 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 data 21 de juny de 2017 es va presentar la documentació
prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d'elaboració i aprovació del
Reglament, aprovat en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 16 de juny de 2017;
Atesos 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 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2752/2013, de 20 de desembre (DOGC núm. 6534, de 7.1.2014); i per la Resolució
JUS/1697/2014, de 8 de juliol (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014);
Vist que el text del Reglament del Registre de societats professionals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de
Catalunya s'adequa a la legalitat;
Vist 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;
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 de
Dietistes-Nutricionistes 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 com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 19 de juliol de 2017

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
Xavier Bernadí i Gil
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Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
Reglament del Registre de societats professionals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

Introducció
En aplicació de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societat professionals, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes
de Catalunya ha creat el Registre de societats professionals del Col·legi, per tal que tal i com s'estableix en
l'article 18 dels Estatuts aprovats per l'Assemblea General constituent de 15 de novembre de 2013, i declarats
adequats a la legalitat i inscrits al Registre de col·legis professionals de Catalunya mitjançant la Resolució
JUS/2752/2013, de 20 de desembre publicada al DOGC número 6534 de 7 de gener de 2014, les societats
professionals integrades per persones col·legiades que vulguin articular l'exercici en comú de la nutrició
humana i dietètica es constitueixin sota la denominació de societat professional i s'inscriguin en el Registre de
societats professional del Col·legi.
La posada en funcionament d'aquest Registre de societats professionals requereix d'un reglament d'ordre intern
que reguli el procediment a seguir per a donar d'alta una societat professional, la informació que s'ha
d'inscriure, així com els procediments de modificació i baixa del Registre, i la seva publicitat. És per aquest
motiu que, en exercici de la potestat reglamentària normativa de caràcter intern que té el Col·legi de
conformitat amb l'article 7 dels Estatuts, i del mandat estatutari previst en l'article 18.5 dels Estatuts
addicionat per la modificació estatuària de 2007, es formula el present Reglament.

Article 1
Objecte
1. El present Reglament té per objecte regular el procediment d'inscripció de les societats professionals de
dietistes-nutricionistes al Registre de societats professionals del Col·legi, regulant els assentaments d'alta,
modificació i baixa del Registre, així com la publicitat de la inscripció registral.
2. La inscripció en el Registre es regeix per les disposicions contingudes en aquest Reglament, pels Estatuts del
Col·legi, per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, així com per les restants disposicions
legals que li siguin d'aplicació.

Article 2
Concepte de societat professional de dietistes-nutricionistes
Als efectes d'aquest Reglament, i de conformitat amb el que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, i l'article
18 dels Estatuts, s'entén per societat professional aquella que té per objecte l'exercici en comú de l'activitat
professional de dietista-nutricionista, ja sigui de forma exclusiva com juntament amb l'exercici d'una altra
professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible d'acord amb l'ordenament jurídic, i que tingui
el seu domicili social i desenvolupi efectivament la seva activitat dins de l'àmbit territorial d'aquest Col·legi,
sempre que, per les seves característiques, tingui la consideració legal de “societat professional” d'acord amb la
Llei 2/2007, de 15 de març, o la que la modifiqui o substitueixi en el futur.

Article 3
Funcions del Registre
El Registre de societats professionals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya té les funcions
següents:
a) Inscriure les societats professionals de dietistes-nutricionistes que, d'ofici, li comuniqui el registrador
mercantil, o bé a instància del representant legal de la societat, sempre que acrediti la inscripció prèvia en el
registre mercantil amb la denominació de societat professional.
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b) Realitzar els assentaments d'inscripció de la societat professional, els assentaments complementaris i els
assentaments de cancel·lació.
c) Expedir els certificats i les notes que es sol·licitin relatives a les societats professionals inscrites o que ja
hagin causat baixa.
d) La comunicació periòdica al Ministeri de Justícia i/o a la Generalitat de Catalunya de les inscripcions
practicades, als efectes de publicitat registral.

Article 4
Obligació i efectes de la inscripció
La societat professional descrita en l'article 2 d'aquest Reglament s'ha d'inscriure de forma obligatòria en el
Registre de societats professionals del Col·legi, a l'efecte que aquesta corporació pugui exercir sobre la societat
professional les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats, tal i com
s'estableix en l'article 18.2 dels Estatuts.

Article 5
Contingut de la inscripció
1. El Registre de societats professionals del Col·legi es podrà dur en format paper i/o en format telemàtic, sota
la responsabilitat de la persona que ocupi la secretaria del Col·legi, de conformitat amb el que estableix l'article
42 dels Estatuts.
2. El Registre ha d'incorporar en els diferents assentaments, les dades corresponents als següents extrems, tal
i com estableixen els articles 7.2 i 8.2 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals:
a) Denominació o raó social i CIF de la societat.
b) Domicili social de la societat, i domicili/s de l'activitat, si no coincideix amb el domicili social.
c) Data i protocol de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant.
d) Durada de la societat, si s'hagués constituït per un temps determinat.
e) L'activitat o activitats professionals que constitueixin el seu objecte social. En aquest cas, necessàriament
una de les activitats professionals ha de ser la nutrició humana i la dietètica.
f) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb els primers, el número de col·legiat i
el col·legi professional al qual pertanyin.
g) Identificació de les persones encarregades de l'administració i representació de la societat, expressant la
condició de soci, professional o no, de cada una d'elles.
h) Còpia dels estatuts socials i, en el seu cas, de les seves modificacions.
i) Acreditació de la contractació de pòlissa de responsabilitat civil de la societat professional.
2. S'hauran de fer constar les situacions d'incompatibilitat per a l'exercici professional que afectin a qualsevol
dels socis professionals.
3. La societat professional que sigui multidisciplinària, és a dir, constituïda per professionals, de distinta
titulació i inscrits a diferents col·legis, s'inscriurà en els registres de societats professionals dels col·legis de
cadascuna de les professions que la societat tingui per objecte, i estarà sotmesa a les competències del col·legi
professional que correspongui segons l'activitat que, en cada cas, es porti a terme.

Article 6
Procediment d'inscripció en el Registre col·legial
1. L'inici del procediment d'inscripció al Registre col·legial es produeix o bé quan el Col·legi rep la comunicació
del registre mercantil corresponent, o bé a sol·licitud d'un dels representants legals de la societat professional,
sempre que acrediti que l'acte que comunica està inscrit al registre mercantil, si aquesta comunicació és
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preceptiva.
2. La comunicació del registre mercantil donarà lloc a una anotació provisional de les dades comunicades.
La inscripció en el Registre col·legial restarà pendent del fet que la societat professional aporti còpia
autoritzada de l'escriptura pública de la constitució de la societat, i aporti i/o completi la informació necessària,
d'acord amb el que disposa aquest Reglament.
El Col·legi comunicarà a la societat professional que ha rebut la comunicació del registre mercantil, i li atorgarà
un termini de quinze dies hàbils per aportar la documentació necessària, de conformitat amb el que estableixen
els articles 7.2 i 8.2 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, i en concret, l'article 5
d'aquest Reglament. En aquesta comunicació s'haurà d'indicar de forma expressa la documentació i/o dades
que manquen, advertint-lo que si no aporta la documentació no es podrà practicar la inscripció, i l'anotació
provisional caducarà als tres mesos.
3. En el cas que la sol·licitud d'incorporació o de qualsevol modificació de canvi de socis, administradors i/o de
modificació del contracte social, sigui formulada per un representant legal de la societat, sense que prèviament
s'hagi rebut comunicació del registre mercantil, s'haurà de presentar la sol·licitud fent constar les dades del
presentador, el domicili de notificacions, que és, en cas de no figurar explícitament, el domicili social de la
societat professional, i acompanyar la documentació corresponent al fet objecte d'inscripció.
4. Les inscripcions es practicaran en el termini d'un mes comptat des de la recepció de la sol·licitud de la
societat professional i, en el cas de l'anotació provisional prevista en l'apartat segon d'aquest article, des de la
presentació de la documentació requerida. El termini d'inscripció es suspendrà si la documentació presentada
no està completa. En aquest cas, es requerirà al sol·licitant de la inscripció perquè aporti la documentació que
falta, atorgant-li un termini de deu dies hàbils per esmenar-ho, i advertint-lo que transcorreguts tres mesos,
es produirà la caducitat de l'expedient.
5. La Junta de Govern del Col·legi emetrà resolució autoritzant o, si escau, denegant la inscripció sol·licitada. La
resolució de denegació de la inscripció o de la seva cancel·lació serà motivada.
6. Contra la resolució que denegui o cancel·li la inscripció en el Registre de societats professionals podran
interposar-se els recursos que s'estableixen en l'article 8 dels Estatuts.
7. La inscripció en el Registre col·legial de les societats i dels actes inscriptibles previstos en aquest reglament
requerirà el pagament que, en concepte de drets de registre, quotes o imports d'altra naturalesa, fixi
l'Assemblea General o, per delegació expressa d'aquesta, la Junta de Govern, qui, en aquest cas, haurà
d'informar anualment l'Assemblea dels acords que prengui.

Article 7
Assentaments del Registre: inicial, complementari i de cancel·lació
1. El Registre de societats professionals del Col·legi anotarà els assentaments de les societats professionals que
li siguin comunicats d'ofici pel registre mercantil corresponent, o bé, a instància del legal representant de la
societat acreditant prèviament la inscripció registral.
2. La societat professional podrà generar els següents assentaments, en funció del contingut de la comunicació
o sol·licitud rebuda:
a) Assentament inicial.
b) Assentament complementari.
c) Assentament de cancel·lació.
3. L'assentament inicial, que obre full registral, contindrà els extrems assenyalats a l'article 7.2 i 8.2 de la Llei
2/2007, de 15 de març, de societats professionals, els que imposa la normativa vigent segons la forma
societària adoptada i en qualsevol cas, els previstos a l'article 5 d'aquest Reglament.
Amb la inscripció inicial, s'assignarà un número identificatiu de la societat professional inscrita al registre
col·legial.
4. Les societats professionals han de comunicar al Registre qualsevol modificació de les dades que consten
inscrites en el Registre, i en concret, les següents:
a) La modificació dels estatuts.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7427 - 4.8.2017
CVE-DOGC-A-17209118-2017

b) Modificació de l'òrgan d'administració i renovació dels membres.
c) Les modificacions relatives als socis i règim de majories dins la societat.
professional.
d) Augments i reduccions del capital social.
e) Pròrroga de la durada de la societat professional.
f) Transformació, fusió i escissió de la societat.
g) Declaració de concurs de creditors.
h) Qualsevol modificació del contracte social.
i) Totes les altres inscripcions que s'hagin de practicar de conformitat amb la legislació vigent i que no
s'incloguin en l'assentament inicial o l'assentament final.
El Registre ha d'inscriure les modificacions de la societat en el full registral corresponent, mitjançant un
assentament complementari, on s'indiqui la modificació de les dades inicialment inscrites. Qualssevol de les
modificacions hauran d'acreditar-se amb la documentació escaient, aportant la corresponent escriptura pública
de modificació de la societat professional constituïda; i en particular les dades de modificació que constin en el
registre mercantil corresponent a la societat professional.
L'assentament de modificació d'estatuts ha de fer constar la data d'aprovació de la modificació, la data de
l'escriptura pública i del notari que l'autoritza, si escau, els articles o les normes estatutàries derogades o
afegides amb breu indicació de la matèria a què fan referència. En especial, la modificació de l'objecte social i
del domicili social que s'ha d'expressar de manera íntegra, així com el règim de majories.
L'assentament de modificació de les majories en l'òrgan d'administració ha de fer constar el nom i els cognoms
de les persones designades, els càrrecs que ocupen i la data de la seva designació.
5. L'assentament de cancel·lació d'una societat professional en el Registre de societats professionals del Col·legi
farà constar alguna de les causes de cancel·lació que s'indiquen a continuació:
a) La dissolució de la societat professional per acord social de dissolució o per resolució judicial.
b) La inhabilitació de la societat per a l'exercici de l'activitat en virtut de resolució judicial o corporativa.
c) La inhabilitació o incompatibilitat de la societat per a l'exercici de l'activitat fonamentada en la inhabilitació o
incompatibilitat d'algun soci professional i que no hagi estat regularitzada en el termini de tres mesos.
d) El trasllat del domicili social d'una societat professional fora de l'àmbit territorial d'aquest Col·legi i, en
conseqüència, la seva necessària inscripció en un Registre col·legial d'un altre territori.
e) La modificació de l'objecte de la societat o de qualsevol altre aspecte societari en virtut del qual la societat
deixi de tenir la condició legal de societat professional d'acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats
professionals i la normativa aplicable.
f) Qualsevol altra causa que justifiqui l'assentament de cancel·lació de la inscripció de la societat i, en concret,
la concurrència de qualsevol de les causes de denegació de la inscripció, descrites en l'article següent d'aquest
Reglament.
Els anteriors extrems s'hauran d'acreditar documentalment i, en tot cas, presentant el certificat d'extinció i
cancel·lació de la societat professional en el registre mercantil pertinent.
El certificat de l'acord de dissolució de la societat professional serà suficient per a la baixa en el Registre de
societats professionals del Col·legi.
L'assentament de cancel·lació de la inscripció de la societat professional produeix la pèrdua de la condició de
membre de la corporació.

Article 8
Denegació d'inscripció
La Junta de Govern del Col·legi podrà denegar la inscripció de la societat professional en el Registre quan
aquesta no acompleixi els requisits legals previstos segons la forma social adoptada i, en particular, si
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incompleix els requisits establerts per la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.
En concret, la Junta podrà denegar la inscripció quan:
a) La societat professional no tingui el domicili social en l'àmbit territorial d'aquest Col·legi.
b) La societat professional, malgrat tenir el domicili social en l'àmbit d'aquest Col·legi, no desenvolupi
efectivament la seva activitat professional a Catalunya.
c) La societat professional no tingui cap dels seus socis professionals col·legiats en exercici en el Col·legi de
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
d) Algun dels socis professionals de la societat estigui incurs en causa d'inhabilitació o incompatibilitat
professional, exceptuant-se els supòsits en què el soci hagi estat exclòs.
e) La societat professional no estigui inscrita en el registre mercantil pertinent.
f) Manqui l'acreditació de compliment dels requisits establerts per l'ordenament jurídic i pels estatuts del
Col·legi per a l'exercici de la professió per part d'una societat professional.

Article 9
Publicitat registral
1. El Registre de societats professionals del Col·legi té caràcter de directori professional, i està determinat,
entre d'altres, per la legislació reguladora de les professions col·legiades i sanitàries, i la legislació vigent en
matèria de protecció de dades personals, que estableix que els directoris professionals tenen la consideració de
fonts accessibles al públic i, com a tals, poden ser objecte de consulta les llistes de persones pertanyents a
grups professionals que continguin dades exclusivament de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic,
adreça i la indicació de la pertinença al grup.
2. No obstant això, la publicitat del contingut del full obert a cada societat professional es realitzarà a través
d'un portal d'internet sota la responsabilitat del Ministeri de Justícia i/o de la Generalitat de Catalunya, sens
perjudici de la publicitat que el Col·legi pugui realitzar del directori col·legial a través de la seva pàgina web.
3. El Col·legi, de conformitat amb el que disposi la normativa en matèria de societats professionals, podrà
comunicar les dades relatives a la inscripció de la societat professional a la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri de Justícia.
4. Tanmateix, el registre serà públic enfront de tercers, els quals prèvia acreditació de la legitimació amb la
qual actuen, podran consultar les dades registrals que siguin públiques d'una societat professional inscrita.

Article 10
Certificacions
1. El Col·legi podrà certificar, a través del secretari de la Junta de Govern, els assentaments del Registre de
societats professionals.
2. Les certificacions hauran de sol·licitar-se per escrit al Col·legi i s'hauran d'emetre en el termini màxim de
quinze dies hàbils, comptats des de la data en què es presenti la sol·licitud.

Article 11
Vigència
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicats al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Disposició addicional
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En tot allò no previst en aquest Reglament, la Junta de Govern del Col·legi és competent en virtut de les
atribucions conferides per l'article 39 dels Estatuts per interpretar-lo i, si escau, completar-lo o adaptar-lo en
aquells aspectes necessaris per al millor compliment de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats
professionals, i eventualment del seu Reglament, dels Estatuts col·legials, així com de la resta de l'ordenament
jurídic vigent. Dels acords de la Junta de Govern es donarà compte a l'Assemblea General.

(17.209.118)
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