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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/1888/2008, de 10 de juny, 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 de constitució i funcionament del Registre de Societats
Professionals del Col·legi Oicial de Veterinaris de Barcelona.
Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament de constitució i
funcionament del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oicial de
Veterinaris de Barcelona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, del qual en resulta que en data
23 d’abril de 2008 es va presentar 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 l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de 3
d’abril 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 declarats adequats a la legalitat per Resolucions de 9 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2539, de 16.12.1997); JUS/2106/2002, de 18 de
juliol (DOGC núm. 3684, de 24.7.2002), i JUS/988/2004, de 14 d’abril (DOGC
núm. 4116, de 21.4.2004);
Atès que el text del Reglament de constitució i funcionament del Registre de
Societats Professionals del Col·legi Oicial de Veterinaris de Barcelona 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 de constitució i funcionament del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oicial de Veterinaris
de Barcelona 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, de 10 juny de 2008
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
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ANNEX
Reglament de constitució i funcionament del Registre de Societats Professionals
del Col·legi Oicial de Veterinaris de Barcelona
Exposició de motius
La Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals (BOE núm. 65, de 16 de
març) instaura la igura dels Registres de Societats Professionals en l’àmbit de les
organitzacions col·legials, sistema registral que es conia als Col·legis Professionals
i altres organitzacions corporatives amb la inalitat de possibilitar l’exercici de les
facultats que l’ordenament jurídic els confereix en relació amb els professionals
col·legiats, siguin persones físiques o jurídiques.
La disposició transitòria segona de la Llei obliga als Col·legis Professionals a
tenir constituïts llurs Registres de Societats Professionals en el termini de nou
mesos des de la seva entrada en vigor, és a dir, abans del 16 de març de 2008. La
Llei ordena la constitució dels registres com a opció organitzativa, als efectes de
la incorporació d’aquestes societats, per un banda, i per articular la subjecció a les
funcions col·legials de control d’ordenació de l’activitat professional (deontològicdisciplinari), per una altra banda.
La creació dels Registres de Societats Professionals als Col·legis Professionals compleix, doncs, una funció essencial que consisteix en permetre la constitució del vincle
jurídic de subjecció de les societats professionals a cada Col·legi. Aquesta és la raó última
de constitució dels registres i de la obligació d’inscripció de las societats en aquests.
D’aquesta manera, els Col·legis, institucions creades pels poders públics per a
l’autoadministració de l’exercici professional, poden desplegar les funcions d’ordenació que tenen encomanades per la normativa vigent, estatal i autonòmica, en
matèria de Col·legis Professionals.
Els registres col·legials hauran de satisfer, igualment, una funció de publicitat que
forma part d’un triple mecanisme constituït per la inscripció en el Registre Mercantil
de dites societats, la inscripció en el/s registre/s de les respectives organitzacions
col·legials, i la publicitat en un portal d’Internet gestionat pel Ministeri de Justícia
a més a més del que, si s’escau, estableixin les Comunitats Autònomes en el seu
respectiu àmbit territorial.
El present Reglament conté una sèrie de normes o regles generals per a la constitució de l’esmentat Registre de Societats Professionals, que delimiten el seu
àmbit d’aplicació, tant des del punt de vista subjectiu com objectiu; l’organització i
funcionament del registre; el procediment d’inscripció; i, inalment, determinades
previsions relatives als efectes jurídics de l’ingrés al registre, enllaç de les funcions
de qualiicació i el règim de cancel·lació o baixa de les societats al Registre.
CAPÍTOL I
Creació del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oicial de Veterinaris
de Barcelona
Article 1
Es crea al Col·legi Oicial de Veterinaris de Barcelona (COVB) el Registre de
Societats Professionals, amb la inalitat d’incorporar-hi aquelles societats professionals que, en els termes previstos en la normativa vigent, es constitueixin per a
l’exercici en comú de l’activitat professional veterinària.
S’entén per activitat professional veterinària a aquests efectes aquella que per
dur-la a terme es requereix la titulació de Llicenciat en Veterinària i la inscripció
al corresponent Col·legi Oicial de Veterinaris.
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Article 2
El COVB donarà trasllat al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i al
Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de les inscripcions practicades al registre col·legial de societats professionals, per tal que dites Corporacions
puguin mantenir constituït i actualitzat el seu respectiu Registre de Societats
Professionals.
CAPÍTOL II
Àmbit d’aplicació
Article 3
Àmbit d’aplicació subjectiu
Al Registre de Societats Professionals del COVB, hauran d’inscriure’s totes les societats professionals domiciliades en l’àmbit territorial del Col·legi, de nova constitució
o que ja estiguin constituïdes a l’entrada en vigor de la Llei de Societats Professionals.
Igualment hauran d’inscriure’s en aquest registre qualsevol altra agrupació de professionals veterinaris que efectuïn un exercici col·lectiu, encara que no sigui societari,
així com les societats professionals amb una activitat multidisciplinar.
Article 4
Àmbit d’aplicació objectiu
En la inscripció es faran constar les mencions exigides, si s’escau, per la normativa vigent per a la inscripció de la forma societària de què es tracti, les referents a
l’escriptura constitutiva detallades a l’article 7.2 de la Llei de Societats Professionals
i, almenys, els següents extrems:
a) Denominació o raó social i domicili de la societat.
b) Còpia de l’escriptura pública o del document privat de constitució; i durada
de la societat si s’hagués constituït per temps determinat.
c) L’activitat o les activitats que constitueixen l’objecte social.
d) Identiicació dels socis professionals i no professionals, si s’escau, i relació
amb aquells, número de col·legiat i Col·legi Oicial de Veterinaris en el qual estiguin
incorporats.
e) Identiicació de les persones que s’encarreguen de l’administració i representació, expressant la condició de soci professional o no de cadascuna d’elles.
Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modiicació del contracte
social seran igualment objecte d’inscripció en el Registre.
En el cas de les societats professionals multidisciplinars, és a dir, que exerceixen
diverses activitats professionals conforme a l’article 3 de la Llei de Societats Professionals, aquestes s’inscriuran obligatòriament al Registre de Societats Professionals
del Col·legi i altres organitzacions corporatives de cadascuna de les professions que
constitueixi el seu objecte.
CAPÍTOL III
Organització i funcionament del Registre
Article 5
Gestió i funcionament del Registre
El registre de societats professionals estarà a càrrec del Secretari de la Junta de
Govern, que inscriurà al mateix les altes, baixes o modiicacions que tinguin lloc,
de conformitat amb els acords adoptats per la Junta de Govern.
Article 6
Estructura del Registre
El registre de societats professionals tindrà les següents seccions:
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Secció 1a, en la qual s’inscriuran les societats professionals que tinguin com a
única activitat l’exercici de la professió veterinària.
Secció 2a, en la qual s’inscriuran les societats professionals amb activitat multidisciplinar.
Secció 3a, en la qual s’inscriuran qualsevol altra agrupació o associació de professionals veterinaris en exercici col·lectiu no societari.
Article 7
Assentaments
Al registre es practicaran els següents assentaments: inscripcions, cancel·lacions
i modiicacions.
Les inscripcions, cancel·lacions i modiicacions tindran una numeració correlativa.
Article 8
Publicitat, certiicacions i drets econòmics
1. Amb independència de la publicitat que, del contingut de la fulla oberta a cada
societat professional al Registre Mercantil i als Registres de Societats Professionals,
es faci a través del portal en Internet responsabilitat del Ministeri de Justícia, que
serà d’accés públic, gratuït i permanent i del portal que pugui crear la Comunitat
Autònoma, el Col·legi podrà certiicar, a través del Secretari de la Junta de Govern,
els assentaments del Registre de Societats Professionals.
2. Las certiicacions hauran de sol·licitar-se per escrit al Col·legi i s’hauran
d’emetre en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la data en què es
presenti la sol·licitud.
3. La Junta de Govern del Col·legi podrà establir l’import dels drets a satisfer per
a les societats professionals com a conseqüència de les inscripcions, modiicacions
i cancel·lacions dels assentaments relacionats amb el mateix.

CAPÍTOL IV
Procediment d’inscripció al Registre
Article 9
Societats constituïdes amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei
De conformitat amb el que disposa l’article 8.4 de la Llei de Societats Professionals, la inscripció de las societats professionals que es constitueixin a partir
de l’entrada en vigor de la Llei (16 de juny de 2007) als Registres col·legials de
Societats Professionals, es produirà d’oici pel Col·legi Oicial de Veterinaris
respectiu, en l’improrrogable termini de trenta dies hàbils, a comptar des del
dia següent a la comunicació del Registrador Mercantil a què es refereix aquest
precepte. Perquè tingui lloc la inscripció, així mateix serà necessari acreditar
la contractació d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat de la societat professional en l’exercici de l’activitat o activitats que constitueixin el seu
objecte social, conforme a l’exigència continguda a l’article 11.3 de la Llei. De
la mateixa manera, es practicaran les inscripcions de qualsevol modiicació,
canvis o cancel·lació.
La inscripció o la seva denegació que haurà de ser motivada, s’acordarà per la
Junta de Govern del Col·legi, que podrà demanar les comprovacions i informes
que estimi pertinents.
Només podrà denegar-se la inscripció per infracció de les normes d’aquest
Reglament, de les reguladores de l’exercici professional i d’ordre deontològic i estatutàries que els siguin d’aplicació, i per infracció de les disposicions contingudes
a la Llei de Societats Professionals. Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud
de la inscripció sense que hagi estat resolta, s’entendrà admesa.
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Article 10
Societats constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei
1. De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria segona de la Llei de
Societats Professionals, les societats constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de
la Llei a les quals els sigui d’aplicació la norma d’acord amb el que disposa l’article 1.1,
hauran de sol·licitar la seva inscripció al Registre de Societats Professionals del Col·legi
en el termini màxim d’un any a comptar des de la constitució del Registre col·legial, la
qual cosa es posarà en coneixement de tots els col·legiats als efectes oportuns.
2. La sol·licitud d’inscripció al Registre es realitzarà per escrit mitjançant instància
normalitzada. Junt amb la sol·licitud serà necessari aportar còpia de l’escriptura
de constitució de la societat degudament inscrita al Registre Mercantil, un cop
adaptada a les previsions de la nova Llei, així com la resta de la informació a què
es refereix l’article 3 del present Reglament. Perquè tingui lloc la inscripció, així
mateix serà necessari acreditar la contractació d’una assegurança que cobreixi la
responsabilitat de la societat professional en l’exercici de l’activitat o activitats que
constitueixin el seu objecte social conforme a l’exigència continguda a l’article
11.3 de la Llei. De la mateixa manera, es practicaran les inscripcions de qualsevol
modiicació, canvi o cancel·lació.
La inscripció o la seva denegació haurà de ser motivada, s’acordarà per la Junta
de Govern del Col·legi, que podrà disposar les comprovacions i informes que
consideri pertinents.
Només podrà denegar-se la inscripció per infracció de les normes d’aquest Reglament, d’aquelles reguladores de l’exercici professional i d’ordre deontològic i
estatutàries que els siguin d’aplicació, i per infracció de les disposicions contingudes
a 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.
Article 11
Efectes de l’ingrés al Registre i règim de cancel·lació o baixa
1. La inscripció de les societats professionals en els termes previstos al present
Reglament i a la Llei de Societats Professionals, al Registre de Societats Professionals del Col·legi i altres corporacions integrants de la Organització Col·legial
Veterinària serà obligatòria, podent el Col·legi sobre dites societats exercir les mateixes competències de tot ordre, inclòs el deontològic i disciplinari, que li atorga
l’ordenament jurídic sobre la resta dels veterinaris col·legiats.
2. El Col·legi, mitjançant acord de la seva Junta de Govern, podrà cancel·lar o
donar de baixa al 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 l’efecte, en el qual es donarà tràmit d’audiència
a la societat afectada. De la resolució de la Junta de Govern acordant la baixa
de la societat al registre, es donarà trasllat al Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, al Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya i al Registrador
Mercantil de la localitat.
CAPÍTOL V
Desenvolupament de l’activitat professional i responsabilitat disciplinària
Article 12
1. La societat professional i els professionals que hi actuen exerciran l’activitat
professional que constitueix l’objecte social de conformitat amb el règim deontològic
i disciplinari propi de l’activitat professional.
Les causes d’incompatibilitat o d’inhabilitació per a l’exercici de la professió
que afectin a qualsevol dels socis seran extensives a la societat i a la resta de socis
professionals, tret de l’exclusió del soci inhabilitat o incompatible en els termes
legalment establerts.
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2. En cap cas serà obstacle l’exercici de l’activitat professional a través de la
societat per a l’efectiva aplicació als col·legiats, socis o no, del règim disciplinari
que correspon.
Sens perjudici de la responsabilitat personal del professional actuant, la societat
professional també podrà ser sancionada d’acord amb el règim disciplinari previst
als Estatuts i a la resta de normativa d’aplicació.
Article 13
L’incompliment de les previsions contingudes en aquest Reglament per part de les
societats professionals i de llurs socis integrants i, particularment, dels deures que
se’ls hi imposen, serà corregit disciplinàriament, amb les conseqüències previstes
als Estatuts i a la resta de normativa d’aplicació.
Amb dita inalitat, es podrà elevar denúncia escrita al Col·legi presentant les
proves pertinents de la mateixa.
La imposició de qualsevol sanció de les previstes als texts estatutaris per infracció
de les normes del present Reglament es durà a terme d’acord amb les previsions
estatutàries.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Es faculta la Junta de Govern per a l’adopció de les mesures necessàries, per tal
que les societats professionals ja existents o que es creïn en l’àmbit territorial del
COVB, procedeixin a inscriure’s al Registre de Societats Professionals a què es
refereix el present Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari
Oicial de la Generalitat de Catalunya.
(08.157.187)
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RESOLUCIÓ
JUS/1889/2008, d’11 de juny, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre
el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
(JU-186/08).
En data 29 d’abril de 2008 es va signar un encàrrec de gestió entre el Departament
de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per a la realització
del subministrament i la instal·lació de 286 bancs de dues places, 110 bancs de tres
places, 34 taules raconeres, 83 taules de biblioteca, 182 taules altes de taller, 164
taules baixes de taller, 112 prestatgeries, 138 taulers d’anuncis per a professionals i
886 taulers d’anuncis per a les cel·les, per als nous centres penitenciaris de Joves i
Lledoners ubicats, respectivament, als municipis de la Roca del Vallès i Sant Joan
de Vilatorrada.
Atès el que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
RESOLC:
Donar publicitat a l’encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (JU-186/08), que es transcriu a l’annex
d’aquesta Resolució.
Barcelona, 11 de juny de 2008
JOAN MAURI I MAJÓS
Secretari general
ANNEX
Encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció (JU-186/08)
A Barcelona, el 29 d’abril de 2008, a la seu del Departament de Justícia,
Reunits
D’una part, el senyor Joan Mauri i Majós, en representació del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya;
I de l’altra part, el gerent del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), senyor
Adolf Cabruja i Martínez, en virtut de la Resolució del Consell d’Administració de
delegació de signatura, de data 16 de març de 2005,
Manifesten
Primer
La Constitució espanyola de 1978, en el seu article 25.2, reconeix a les persones
condemnades a penes privatives de llibertat el dret a una feina remunerada i els beneicis corresponents de la Seguretat Social, l’accés a la cultura i al desenvolupament
integral de la personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social.
Segon
Segons el Decret 3482/83, de 28 de desembre, de traspàs de serveis de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya en matèria d’administració penitenciària, la Generalitat
de Catalunya va assumir, a partir de l’1 de gener de 1984, les competències relatives
a l’execució en matèria penitenciària.
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