REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

CAPÍTOL I.- Creació del Registre
Article 1.- Disposicions Generals
El Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona es
constitueix en compliment de la previsió establerta a l’article 8.4 i de la Disposició Transitòria
Segona de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.
La finalitat d’aquest registre serà la d’incorporar en el mateix aquelles societats professionals
que, en els terminis previstos en la normativa vigent, es constituïen per a l’exercici en
comú de l’activitat professional mèdica.
La seva regulació es regirà per les disposicions contingudes en aquest Reglament,
pels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona , per la Llei 2/2007, de 15 de
març, de Societats Professionals, així com per les restants disposicions legals que li
siguin d’aplicació.

CAPÍTOL II.- Àmbit d’aplicació i funcions
Article 2. Societats Professionals objecte d’inscripció

1.

Les Societats Professionals que s’inscriuen en aquest Registre són aquelles que, tant essent

de nova constitució com les ja constituïdes i hagin tingut d'adaptar-se a la Llei
2/2007, de 15 de març, qualsevol que sigui la seva forma societària, i que:

-

Tinguin per objecte “l’exercici en comú de l’activitat professional de la

infermeria”, bé exclusivament, bé junt amb l’exercici d’una altra professió titulada i
col·legiada amb la qual no sigui incompatible d’acord amb l’ordenament jurídic.

-

Tinguin el seu domicili social dins de l’àmbit territorial del Col·legi Oficial
d’Infermers/eres de Girona.

-

Qualsevol altra agrupació de professionals que efectuïn un exercici col·lectiu,
encara que aquest no sigui societari.

2.

Tot l’anterior es portarà a terme sempre que, tenint en compte les

característiques de la societat a inscriure, aquestes tinguin la consideració legal de
“societat professional” d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març.
Article 3. Inscripció en el Registre
1.

La Societat Professional descrita a l’article anterior haurà d’inscriure’s obligatòriament

en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona,
a l’efecte que aquesta corporació pugui exercir sobre la societat les competències que li
atorga l’ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats.
2. L’inici del procediment d’inscripció al Registre Col·legial es produirà un cop el Col·legi rebi 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.
3. La comunicació del Registre Mercantil o del representant legal de la societat
professional, en el seu cas, donarà lloc a la seva introducció de les dades
comunicades en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial
d’Infermers/eres de Girona.
4. La vàlida inscripció en el Registre col·legial restarà pendent del fet que la societat
professional aporti i/o completi la informació necessària per a la seva correcta
inscripció,d’acordamb elquedisposa aquest Reglament.
5. En la inscripció es faran constar els requisits exigits per la normativa vigent per a la
inscripció de la forma societària de la qual es tracti, les referides a l’escriptura constitutiva
detallades en l’article 7.2 de la Llei de Societats Professionals i, con mínim, els següents extrems:

a)
b)

Denominació o raó social i domicili de la societat.
Data i ressenya identificatives de l’escriptura pública de constitució i Notari
autoritzant; si la societat s’hagués constituït per un temps determinat, haurà
de mencionar-se la durada de la mateixa.

c)
d)

L’activitat o activitats que constitueixin el seu objecte social.
Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb els
primers, el número de col·legiat i el Col·legi Professional de pertinença.

e)

Identificació

de

les

persones

encarregades

de

l'administració

i

representació, expressant la condició de soci, professional o no, de cada
una d’elles

6. En el supòsit de les societats professionals multidisciplinaris, és a dir, que exerceixin
varies activitats professionals conforme a l’article 3 de la Llei de Societats Professionals,
aquestes s’escriuran obligatòriament en els Registres de Societats Professionals dels Col·legis
i demés organitzacions corporatives de cadascuna de les professions que
constitueixen el seu 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 4. Funcions del Registre de Societats Professionals
Són funcions del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs
de Girona les següents:

1.

Inscriure al Registre Col·legial les Societats Professionals que tinguin el seu
domicili social en l’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona que,
bé d’ofici li comuniqui el Registrador Mercantil o bé es comuniqui a instància del
representant legal de la societat, sempre que acrediti la inscripció registral, de
conformitat amb el previst en l’article 3 anterior.

2.

Fer les altes i/o les baixes dels actes que es puguin inscriure al Registre de
Societats Professionals, d’acord amb el que disposa aquest Reglament, la Llei
2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals i la normativa vigent.

3.

Expedir els certificats i les notes que es sol·licitin d’acord amb els requisits que s’estableixin.

4.

La comunicació periòdica al Ministeri de Justícia i/o a la Generalitat de
Catalunya de les inscripcions practicades en el Registre de Societats
Professionals.

CAPÍTOL III.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
Article 5. Gestió del Registre
El registre de Societats professionals estarà a càrrec del Secretari/a de la Junta de
Govern del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona .
S’inscriuran al Registre les altes, baixes o modificacions que es produeixin, de conformitat amb
els acords adoptats pels òrgans col·legiats competents.
Article 6. Estructura del Registre
El Registre estarà composat per una única secció, en la qual s'inscriuran les
societats a les quals s'ha fet esment en l'article segon del present reglament.

Article 7. Anotacions
En el Registre es practicaran les altes, modificacions i baixes, que s’anotaran correlativament
dintre de la fitxa que s'obrirà per a cada societat professional.
Article 8. Publicitat, certificacions i drets econòmics

1.

Amb independència de la publicitat que, del contingut de la fulla oberta a
cada societat professional en el Registre Mercantil i de la fitxa en els Registres
de Societats Professionals, es realitzi a través del portal en internet
responsabilitat del Ministeri de Justícia, l'accés de la qual serà públic, gratuït i
permanent i dels respectius portals que puguin crear les
Comunitats Autònomes en els seus àmbits territorials Col·legi Oficial
d’Infermeres/rs de Girona podrà certificar, a través del Secretari/a de la Junta
de Govern, del contingut del Registre de Societats Professionals.

2.

Les certificacions hauran de sol·licitar-se per escrit al Col·legi Oficial
d’Infermers/eres de Girona i hauran d'expedir-se en el termini màxim de
quinze dies hàbils, contats des de la data que es presenti la sol·licitud.

3.

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona podrà establir
l'import dels drets a satisfer per les societats professionals com a
conseqüència de les altes, modificacions i baixes relacionats amb la mateixa.

CAPÍTOL IV.- PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES
Article 9. Inscripció inicial de les Societats Professionals
a) De conformitat amb el disposat en l'article 8.4 de la Llei de Societats
Professionals, la inscripció de les societats professionals que es constitueixin a partir
de l'entrada en vigor de la Llei, es produirà d'ofici prèvia comunicació del Registre
Mercantil o bé a petició del interessat, en l'improrrogable termini de trenta dies
hàbils, a contar des de l'endemà de la comunicació.
Perquè tingui lloc la inscripció, a part de les dades detallades en l'article tercer del
present reglament, podrà sol·licitar-se:

-

Còpia dels Estatuts socials i, en el seu cas, de les seves modificacions.

-

Composició del capital social i participació de cada soci, així com, en el seu
cas, transcripció certificada del llibre d’accionistes.

-

Identificació de les persones que ocupin els òrgans de govern i administració,
així com, en el seu cas, apoderaments i nomenaments de gerents o
consellers delegats vigents.

-

Acreditació de la contractació de pòlissa de Responsabilitat Civil en vigor de
la Societat Professional en el exercici de la activitat o activitats que
constitueixen el seu objecte social, conforme a l’exigència continguda en l’article 11.3 de la
Llei.

-

CIF de la societat.

-

Certificació col·legial dels socis professionals no col·legiats al Col·legi Oficial
d’Infermers/eres de Girona .

-

Declaració dels pactes i acords socials que es refereixin a la pràctica de
l’exercici professional dels infermers/infermeres o a les relacions d’aquests amb el Col·legi.

b) En el cas que manqui qualsevol de les dades i/o documents anteriors, es requerirà
al representant de la societat professional perquè, en el termini màxim de quinze
dies hàbils, presenti la documentació pendent perquè es practiqui la inscripció de la
Societat Professional.

c) Cas que, una vegada requerit el representant legal de la societat professional a
inscriure, no atengués el requeriment del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona es
tindrà en compte el que els estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona
disposin.

d) El

mateix procediment es seguirà per a practicar les inscripcions de qualsevol

modificació, canvi o cancel·lació de la societat professional.
2. Amb la inscripció inicial s’assignarà un número identificatiu de la Societat Professional inscrita
al Registre.
Aquest número, en el seu cas, serà el que es farà servir com a número de col·legiat de
la Societat Professional.
3. La inscripció de la Societat Professional o la seva denegació, que haurà de ser
motivada, s'acordarà per la Junta de Govern Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona,
que podrà disposar les comprovacions i informes que estimi pertinents.
Contra la resolució que denegui la inscripció en el Registre de Societats Professionals,
podran interposar-se els recursos que els Estatuts col·legials determinin.

4. Només

podrà

denegar-se

la

inscripció,

fora

dels

supòsits

establerts

expressament en el present Reglament, per infracció de les normes d'aquest
Reglament, d'aquelles reguladores de l'exercici professional i d'ordre deontològic i
estatutàries que els resulti d'aplicació, i per infracció de les disposicions
contingudes en la Llei de Societats Professionals.
Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de la inscripció sense que aquesta
hagi estat resolta, s'entendrà admesa.
5. Tot el contemplat anteriorment serà aplicable a les societats constituïdes amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei de Societats Professionals, a les quals li
sigui d'aplicació la mateixa i que, en conseqüència, s'hagin hagut d'adaptar a la
seva regulació.

Article 10. Efectes de l’ ingrés en els Registres
La inscripció de les societats professionals en els termes previstos en el present
Reglament i en la Llei de Societats Professionals, serà obligatòria, podent exercir el
Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona sobre aquestes societats les mateixes
competències de tot ordre, inclòs el deontològic i disciplinari, que li atorga
l'ordenament jurídic sobre la resta dels col·legiats persones físiques.

Article 11. Inscripcions complementàries
1.- El Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona efectuarà
anotacions complementaries quan es produeixi qualsevol canvi de socis,
administradors o de modificació del contracte social i, concretament, en els casos
següents:

1.

La modificació dels estatuts.

2.

Modificaciódel’òrgand’administraciói renovaciódelsmembres.

3.

Les modificacions relatives als socis i règim de majories dins la
societat professional.

4.

Augments i reduccions del capital social.

5.

Pròrroga de la durada de la societat professional.

6.

Transformació, fusió i escissió de la societat.

7.

Declaració de concurs de creditors.

8.

Totes les altres inscripcions que s’hagin de practicar de conformitat amb la
legislació vigent i que no s’incloguin en l’anotació inicial o la baixa.

2.- 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 s’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.
3.- La 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.
4.- Qualsevol de les modificacions hauran d’acreditar-se amb la documentació escaient, i
en particular les dades de modificació que constin en el Registre Mercantil
corresponent a la societat professional.

Article 12. Règim de cancel·lació o baixa.
1. El Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona, per acord de la seva Junta de Govern,
podrà cancel·lar o donar de baixa en el registre col·legial a qualsevol societat
professional que infringeixi les normes estatutàries col·legials i/o la normativa vigent
en la matèria, previ expedient administratiu incoat a aquest efecte, en el qual es
donarà tràmit d'audiència a la societat afectada.
De la resolució de la Junta de Govern del Col·legi acordant la baixa de la societat
en el registre, es donarà trasllat al Consell General de Col·legis d’Infermeria d’Espanya i al
Registrador Mercantil de la província, així com a qualsevol altre autoritat administrativa
i/o institució que s’escaigui.
2. a) Sense perjudici de l’anterior, la cancel·lació d’una Societat Professional en el Registre de
Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona, es podrà dur a
terme, entre altres, per qualsevol de les següents circumstàncies i es farà constar:

-

La dissolució de la Societat Professional per acord social de dissolució o per
resolució judicial.

-

La inhabilitació de la societat per a l’exercici de l’activitat en virtut de resolució
judicial o corporativa.

-

La inhabilitació o incompatibilitat per la inhabilitació o incompatibilitat d’algun soci

professional que modifiqui les majories establertes per la Llei i que no hagi
estat regularitzada en el termini de tres mesos.

-

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’altre territori.

-

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 Societats Professionals i la normativa aplicable.

-

Qualsevol altra causa que justifiqui la cancel·lació de la inscripció de la
societat i, en concret, la concurrència de qualsevol de les causes de
denegacióde la inscripció, detallades al’article 9 d’aquest Reglament

b)

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.

c) 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 Oficial d’Infermeres/rs de Girona.
3. L’assentament de cancel·lació de la inscripció de la Societat Professional produeix la
pèrdua de la condició de membre de la corporació.

Article 13. Control de les dades del Registre
Per a establir un control de les dades que figuren en el Registre de Societats
Professionals de Girona, al menys una vegada al any, es remeteren comunicacions
als responsables de les Societats Professionals per comprovar si les dades que
consten al Registre es corresponen amb la realitat.
La no resposta per part del responsable de la Societat Professional s’entendrà com conforme amb les
dades que figurin al Registre.

CAPÍTOL V.- RÈGIM SANCIONADOR
Article 13. Règim sancionador
L'incompliment de les previsions contingudes en el present Reglament per part de les
Societats Professionals i dels seus socis integrants i, particularment, dels deures que
se'ls imposen en el mateix, serà corregit disciplinàriament, amb les conseqüències

previstes en els Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona.
A tal fi, podrà elevar-se denúncia escrita al Col·legi presentant les proves pertinents
de la mateixa.
La imposició de qualsevol sanció de les previstes en el citat text estatutari per
infracció de les normes contingudes en el present Reglament, es portarà a terme
amb les previsions contingudes en els esmentats Estatuts.

Disposició Addicional Única
En tot allò no previst en aquest Reglament, l’Assemblea General habilita la Junta de Govern del
Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona per interpretar-lo i, si s’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.
Disposició Final
Aquest reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per
l’Assemblea General.
Aquest Reglament es publicarà, pel seu coneixement i publicitat en el portal
www.codigi.cat , així com en el butlletí col·legial.

Aquest reglament ha estat aprovat per l’Assemblea General Extraordinària en
data 3 de desembre de 2008.

