Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi de
Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques 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 29 de juliol de 2015 es va
presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, sobre el
procediment d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en la Junta General Ordinària del Col·legi de data
14 de maig de 2015;

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, de 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/2078/2012, de 28 de setembre (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012) i la Resolució
JUS/1515/2014, de 26 de juny (DOGC núm. 6657, de 4/7/2014);
Vist que el text del Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i
Relacions Públiques 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
Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques 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 d’octubre de 2015
P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)
Jordi Cabré i Trias

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques
de Catalunya
L'article 8.4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals obliga els col·legis professionals a
crear un registre col·legial de societats professionals per tal que s'hi inscriguin totes les societats professionals
constituïdes legalment com a tals, que integrin professionals adscrits als diferents col·legis professionals.
El capítol 6è del títol 2n dels Estatuts del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya, aprovats per la Junta General Extraordinària celebrada el dia 15 de març de 2012 i publicats al
DOGC número 6234, de 17 d'octubre de 2012, regula la figura de les societats professionals de publicitaris i
publicitàries i relacions públiques i del Registre de Societats Professionals del Col·legi.

En aquest sentit, l'article 22.2 dels Estatuts estableix que la Junta General del Col·legi aprovarà un reglament
que haurà de regular la constitució, el funcionament, la inscripció i la publicitat del Registre de Societats
Professionals del Col·legi, així com tots aquells aspectes que siguin necessaris per tal d'obtenir la finalitat
perseguida.

El dia 7 de juliol de 2014 la Junta de Govern del Col·legi, reunida en sessió ordinària, va acordar crear el
Registre de Societats Professionals del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya,
i va iniciar els tràmits per tal que s'elaborés el reglament que regulés l'organització i el funcionament del
Registre de Societats Professionals.
Article 1

Constitució del Registre

1. El Registre de Societats Professionals del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya (en endavant, Registre de Societats Professionals) es constitueix en compliment de la previsió
establerta a l'article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

2. De conformitat amb el que indica l'article 23.1 dels Estatuts del Col·legi, el Registre de Societats
Professionals recull la inscripció de les societats professionals que reuneixin els requisits establerts legalment,
així com qualsevol canvi de socis o administradors, modificacions del contracte social, o altres actes
inscriptibles segons la legislació mercantil vigent i la normativa vigent en matèria de societats professionals.
Article 2

Objecte i règim jurídic

1. El present Reglament té per objecte regular la constitució, el funcionament, la inscripció i la publicitat del
Registre de Societats Professionals del Col·legi, que resta subjecte a l'autoritat de la Junta de Govern, que és
l'òrgan competent per aplicar i interpretar el present Reglament i per dictar les resolucions que escaiguin en
relació amb la seva gestió.
2. La regulació del Registre de Societats Professionals es regeix per les disposicions contingudes en aquest
Reglament, pels Estatuts del Col·legi, per la normativa vigent en matèria de societats professionals, així com
per les disposicions legals que li siguin d'aplicació.
Article 3

Àmbit d'aplicació

Aquest Reglament és d'aplicació a les societats professionals de publicitaris i publicitàries i relacions públiques
que tinguin el seu domicili social i desenvolupin efectivament la seva activitat dins de l'àmbit territorial del
Col·legi, tinguin la consideració legal de societat professional d'acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de
societats professionals, i tinguin per objecte l'exercici en comú de l'activitat professional de publicitari i
relacions públiques, ja sigui de forma exclusiva o juntament amb una altra activitat professional titulada,
sempre que no sigui incompatible amb l'exercici de la professió d'acord amb l'ordenament jurídic, tal com
estableix l'article 21.2 dels Estatuts col·legials.

Article 4

Òrgans competents

1. La Junta de Govern és l'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'inscripció en el Registre de
Societats Professionals, així com els procediments de modificació, cancel·lació i suspensió de les inscripcions
practicades, d'acord amb el que disposa l'article 36.s) dels Estatuts col·legials.
2. El secretari de la Junta de Govern, o la persona designada pel mateix secretari, és l'òrgan competent per
gestionar el Registre de Societats Professionals d'acord amb el que disposa l'article 40.f) dels Estatuts
col·legials.
Article 5

Funcions del Registre

El Registre de Societats Professionals tindrà les funcions següents:

a) Inscriure, si escau, les societats professionals de publicitaris i publicitàries i relacions públiques que, d'ofici,
comuniqui el registrador mercantil o bé comuniqui directament el representant legal de la societat, sempre que
s'acrediti la inscripció prèvia en el registre mercantil.
b) Donar publicitat a les inscripcions de societats professionals de publicitaris i publicitàries i relacions
públiques.
c) Comunicar periòdicament al Ministeri de Justícia i/o a la Generalitat de Catalunya les inscripcions
practicades.
d) Emetre certificacions relatives a la inscripció de societats professionals.
e) Custodiar els documents que accedeixin al Registre.

f) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa aplicable.
Article 6

Inscripció en el Registre

Les societats professionals de publicitaris i publicitàries i relacions públiques descrites en l'article 3 s'inscriuen
en el Registre de Societats Professionals, a l'efecte que aquesta corporació pugui exercir sobre la societat
professional les competències que li atorga l'ordenament jurídic.

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 7

Procediment d'inscripció en el Registre

1. L'inici del procediment d'inscripció de la societat professional o, si escau, de modificació de les dades
inscrites, es produeix o bé d'ofici quan el Col·legi rep la comunicació del registre mercantil corresponent, o bé a
instància d'un dels representants legals de la societat professional quan aquest presenta directament la
sol·licitud d'inscripció.
2. Per al cas que el procediment s'iniciï per la recepció de la comunicació d'ofici del registre mercantil, el
Col·legi farà una anotació provisional al Registre de Societats Professionals de les dades comunicades, i
requerirà a la societat professional perquè en el termini de quinze dies aporti la documentació exigida en
l'article 8 d'aquest Reglament que no consti ja en la comunicació emesa d'ofici pel registre mercantil.

3. Per al cas que el procediment s'iniciï a instància dels representants legals de la societat professional que
sol·liciten la inscripció i acrediten que la societat ja ha estat inscrita en el registre mercantil, el Col·legi haurà

de verificar la documentació presentada i, si escau, requerir la societat perquè en el termini de quinze dies
esmeni les deficiències de documentació de conformitat amb l'article 8 del Reglament.

4. Les inscripcions es practicaran en el termini d'un mes comptat des de la recepció de la sol·licitud d'inscripció
de la societat professional, ja sigui d'ofici o a instància dels representants de la societat.
5. El termini per resoldre se suspendrà quan s'hagi de requerir a la societat interessada l'aportació de
documents o d'informació necessaris per a la inscripció o l'esmena de deficiències, durant el temps que
transcorri entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu. Transcorregut el termini concedit
sense que s’hagi aportat la documentació requerida o s’hagin esmenat les deficiències, es produirà la caducitat
del procediment.
6. Per al cas que transcorrin dos mesos des de la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Societats
Professionals sense que aquesta s'hagi resolt, la societat professional s'entendrà inscrita en el Registre.

7. La Junta de Govern del Col·legi emetrà una resolució d'autorització o, si escau, de denegació de la inscripció
sol·licitada, que s'haurà de justificar d'acord amb les circumstàncies previstes en l'article 10 d'aquest
Reglament.
8. Contra la resolució que denegui o cancel·li la inscripció en el Registre de Societats Professionals podran
interposar-se els recursos que els Estatuts col·legials determinin contra les resolucions de la Junta de Govern.

9. 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 taxes d'inscripció, fixi la Junta General o, per delegació expressa
d'aquesta, la Junta de Govern, la qual, en aquest cas, haurà d'informar anualment la Junta General dels acords
que prengui.
Article 8

Dades i actes objecte d'inscripció

1. Les dades i actes objecte d'inscripció de les societats professionals de publicitaris i publicitàries i relacions
públiques són les següents:
a) Denominació o raó social.
b) CIF de la societat.

c) Domicili social de la societat i de la delegació o sucursal de la societat establerta dins de l'àmbit territorial del
Col·legi, si aquesta no coincideix amb el domicili social de la societat.
d) Data i ressenya identificativa de l'escriptura pública de constitució i notari que l’autoritza.

e) Durada de la societat, si s'ha constituït per temps determinat, o expressió del seu caràcter indefinit.

f) Activitat o activitats professionals que constitueixin el seu objecte social, d'acord amb el que estableixen
l'escriptura pública de constitució de la societat i els Estatuts socials.
g) Identificació dels socis professionals: nom, adreça, NIF, número de col·legiat i col·legi professional de
pertinença.
h) Identificació dels socis no professionals: nom, adreça i NIF.

i) Identificació de les persones encarregades de l'administració i representació, i expressió de la condició de
soci, professional o no, de cada una d'elles.
j) Composició del capital social i participació de cada soci.

k) Dades identificatives de l'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de la societat (companyia, CIF,
suma assegurada i període de vigència de la pòlissa).

I) Les situacions d'incompatibilitat per a l'exercici professional que afectin qualsevol dels socis professionals.
2. Les dades i actes que modifiquin la informació continguda en l'apartat anterior també són objecte
d'inscripció en el Registre; en particular:

a) Els eventuals canvis dels socis professionals i no professionals, amb identificació dels substituts d'acord amb
el que estableixen els apartats 1.g) i 1.h) d'aquest article.

b) Els cessaments i nomenaments dels administradors socials i representants legals en els termes previstos en
l'apartat 1.i) d'aquest article.
c) La fusió, absorció, escissió i transformació de societats professionals inscrites al Registre.
d) La dissolució i liquidació de les societats professionals inscrites.

e) Altres modificacions relatives a la denominació, objecte social, durada o domicili social.

f) Les eventuals resolucions sancionadores als col·legiats socis professionals que afectin el seu exercici
professional i que el Col·legi ha de comunicar al registre mercantil.

g) Els actes judicials o administratius dels quals hagi de quedar constància registral, que s'han d'inscriure
d'ofici mitjançant l'aportació del testimoni corresponent.

h) Qualsevol altre acte exigit per la normativa vigent en matèria de societats professionals, per les resolucions
de la Direcció General dels Registres i del Notariat o per les normes i acords adoptats per la Junta de Govern
del Col·legi en relació amb l'aplicació, desenvolupament i interpretació del present Reglament.

3. Qualsevol de les modificacions s'haurà d'acreditar amb la documentació escaient, i en particular les dades de
modificació que constin en el registre mercantil corresponent a la societat professional.
Article 9

Assentaments del Registre

1. Cada societat professional obrirà un full del Registre de Societats Professionals en el moment en què, o bé
d'ofici o bé a instància dels representants de la societat, s'iniciï el procediment d'inscripció previst en l'article 7.
2. Per a cada societat professional es practicarà:

a) L'assentament inicial d'inscripció, en el moment de la constitució de la societat.

b) Els assentaments complementaris que siguin procedents relatius a les modificacions que es produeixin
durant la vida de la societat.
c) L'assentament de cancel·lació, en el moment de la dissolució de la societat.

3. L'assentament inicial d'inscripció farà constar tota la informació que estableix l'article 8.1 d'aquest
Reglament.

Amb la inscripció inicial, s'assignarà un número identificatiu de la societat professional inscrita al Registre
col·legial.

4. Els assentaments complementaris faran constar qualsevol canvi de socis o administradors, modificacions del
contracte social o altres actes inscriptibles segons la legislació mercantil vigent i la normativa vigent en matèria
de societats professionals, i en particular els que indica l'article 8.2 d'aquest Reglament, excepte el previst a
l'apartat d), que es practicarà en l'assentament de cancel·lació.
L'assentament de modificació d'estatuts ha de fer constar la data d'aprovació de la modificació, la data de
l'escriptura pública i el notari que l'autoritza.

5. L'assentament de cancel·lació d'una societat professional farà constar la causa que ha produït la cancel·lació
del Registre:
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 d’una 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 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, detallades a l'article 10 d'aquest
Reglament

Els anteriors punts 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 de
Publicitaris i Publicitàries i Relacions Públiques de Catalunya.
Article 10

Denegació d'inscripció al Registre col·legial

La Junta de Govern del Col·legi podrà denegar la inscripció de la societat en el Registre de Societats
Professionals quan aquesta no acompleixi els requisits legals previstos segons la forma social adoptada i, en
particular, si incompleix els requisits establerts per la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, i
concretament, quan concorrin alguns dels motius següents:
a) Si la societat professional no té el domicili social en l'àmbit territorial d'aquest Col·legi.

b) Si la societat professional, malgrat tenir el domicili social en l'àmbit d'aquest Col·legi, no desenvolupa
efectivament la seva activitat professional a Catalunya.

c) Si la societat professional no té cap dels seus socis professionals col·legiats en exercici en el Col·legi de
Publicitaris i Publicitàries i Relacions Públiques de Catalunya.

d) Si algun dels socis professionals està incurs en una causa d'inhabilitació o incompatibilitat professional, a
excepció dels supòsits en què el soci hagi estat exclòs.
e) Si la societat professional no està inscrita en el registre mercantil pertinent.

f) Si manca l’acreditació del 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 11

Efectes de la inscripció

La inscripció de la societat professional en el Registre de Societats Professionals del Col·legi comportarà els
efectes jurídics següents:
a) La incorporació de la societat professional al Col·legi.

b) La subjecció de la societat professional a les competències que l'ordenament atorga al Col·legi i, en
particular, al règim deontològic i disciplinari.
Article 12
Publicitat

El Registre de Societats Professionals del Col·legi de Publicitaris i Publicitàries i Relacions Públiques de
Catalunya té caràcter de directori professional, i està determinat, entre d'altres, per la legislació reguladora de
les professions col·legiades i la normativa 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.

No obstant això, la publicitat del contingut del full obert a cada societat professional es realitzarà a través d'un
portal a Internet previst en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, 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 aquest efecte, el Col·legi, dins del marc legal aplicable, comunicarà de forma periòdica les dades relatives a
la inscripció de la societat professional a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Justícia.

Tanmateix, el Registre serà públic enfront de tercers, els quals, amb l’acreditació prèvia de la legitimació amb
la qual actuen, podran consultar les dades registrals que siguin públiques d'una societat professional inscrita.

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
(15.308.080)

