
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5904 – 21.6.201134888

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/1484/2011, de 7 de juny, de modiicació del Reglament del Registre de Soci-
etats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles 
de Catalunya.

Vist l’expedient de modificació dels articles 2.1, segon paràgraf; 10.3; 11.2; 13.2, i 
13.3 del Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, declarat adequat a la legalitat 
per la Resolució JUS/302/2009, de 9 de febrer, 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 30 de març de 2011 es va presentar la documentació prevista als articles 42 
i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006 sobre l’esmentada modificació, aprovada en l’Assemblea 
General Extraordinària del Col·legi de data 10 de febrer de 2011;

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; els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a 
la legalitat per la Resolució JUS/2969/2008, d’1 d’octubre (DOGC núm. 5233, de 
10.10.2008), i la Resolució JUS/445/2009, de 18 de febrer (DOGC núm. 5328, de 
27.2.2009);

Vist que la modificació dels articles 2.1, segon paràgraf; 10.3; 11.2; 13.2, i 13.3 del 
Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya s’adequa a la legalitat;

Vist que aquest 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 de la modificació dels articles 2.1, segon 
paràgraf; 10.3; 11.2; 13.2, i 13.3 del Reglament del Registre de Societats Professi-
onals del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya a 
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, i disposar-ne la inscripció al Registre de Col·legis Professionals de 
la Generalitat de Catalunya;

—2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 7 de juny de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia
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ANNEX

Modiicació dels articles 2.1, segon paràgraf; 10.3; 11.2; 13.2, i 13.3 del Reglament 
del Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Pèrits Agrícoles de Catalunya, declarat adequat a la legalitat per la Resolució 
JUS/302/2009, de 9 de febrer

Article 2.1, segon paràgraf
S’hauran d’inscriure igualment en el Registre de Societats Professionals aquelles 

societats professionals que, pretenent establir-se permanentment a l’Estat espanyol, 
s’hagin constituït i tinguin la seva seu principal, administració central i centre 
d’activitat principal en qualsevol estat membre de la Unió Europea, sempre que 
hagin complert els requisits previstos, si s’escau, en dit país comunitari per actuar 
com a societats professionals.

Article 10.3
Per tal de facilitar l’accés al Registre, el Col·legi disposarà d’una pàgina web a 

través de la qual es podran rebre i tramitar les sol·licituds dels interessats.

Article 11.2
Les certificacions es podran sol·licitar i enviar per mitjans informàtics, d’acord 

amb la normativa vigent sobre la finestreta única i tramitació de procediments 
administratius per mitjans electrònics.

Article 13.2
Rebuda en el Registre de Societats Professional del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya la comunicació del registrador 
mercantil de la pràctica de la inscripció corresponent en el Registre Mercantil, el 
secretari del Col·legi sol·licitarà, si s’escau, la documentació a la qual fa es refe-
rència a l’article següent. La societat professional en qüestió té dret a no presentar 
documents que ja es trobin en poder del Col·legi, d’acord amb el que disposa l’article 
35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, així com a presentar els que siguin 
preceptius per via telemàtica.

Article 13.3
El termini màxim per resoldre el procediment d’inscripció serà d’un mes, trans-

corregut el qual, si no s’hagués resolt i notificat aquesta resolució a l’interessat, es 
podrà entendre estimada la sol·licitud d’inscripció, sens perjudici de l’obligació de 
resoldre que pertoca a l’òrgan competent. El termini per resoldre suspendrà quan 
s’hagi de requerir a la societat professional interessada l’aportació de documents 
necessaris per practicar la inscripció o solucionar deficiències, pel temps que trans-
corri entre la notificació del requeriment i el compliment efectiu del destinatari. 
Transcorregut el termini concedit sense aportar la documentació sol·licitada o 
solucionar les deficiències, es produirà la caducitat del procediment.

(11.153.106)
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