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REGULAMENTO DO REXISTRO COLEXIAL DE 
SOCIEDADES PROFESIONAIS DE EDUCADORAS E 

EDUCADORES SOCIAIS 
 
A Xunta de Goberno do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia 
(CEESG) en reunión ordinaria celebrada o día 6 de marzo de 2008, en cumprimento 
do previsto na Disposición Transitoria Segunda da Lei 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionais e no artigo 8.4 e concordantes da mesma, acordou: 
 
Primeiro. Crear o Rexistro Colexial de Sociedades Profesionais 
 
Segundo. Aprobar o Regulamento  do Rexistro que se incorpora anexo ao presente 
acordo 

ANEXO 
 
Regulamento do Rexistro colexial de Sociedades Profesionais adscritas ao 
Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. 
 
Artigo 1. Obxecto  
O presente Regulamento ten por obxecto establecer as normas necesarias para a 
constitución e adecuada articulación, conforme ao previsto nos artigos 7.2 b), 8 e 
Disposición Transitoria Segunda da Lei 2/2007, de 5 de marzo, de Sociedades 
Profesionais, do Regulamento de Sociedades Profesionais do Colexio. 
 
Artigo 2. Ámbito de aplicación 
As sociedades, calesqueira que fose a súa forma societaria, inclusive as sociedades civís, 
que se constituísen e tivesen por obxecto social o exercicio en común da profesión de 
Educador Social, deberán constituírse como sociedades profesionais e se o seu 
enderezo social, único ou principal, estivese dentro do ámbito territorial do CEESG 
deberán obrigatoriamente inscribirse no Rexistro Mercantil correspondente ao seu 
enderezo social, único ou principal, en primeiro lugar e, posteriormente, no Rexistro 
de Sociedades Profesionais do CEESG. A mesma obriga incumbe ás sociedades 
multidisciplinais que entre as varias actividades profesionais que exerzan en común, 
atópese a profesión de Educador Social sempre que o seu enderezo, único ou 
principal, atópese comprendido no ámbito territorial do CEESG. 
 
Artigo 3. Organización física do Rexistro. 
O Rexistro de Sociedades Profesionais contará cunha folla rexistral en soporte 
informático por cada Sociedade Profesional na que constarán todas as inscricións 
relativas á mesma.  
Formará parte do Rexistro de Sociedades Profesionais, como anexo, un expediente ou 
protocolo por cada Sociedade Profesional inscrita, que conterá, ordenados 
cronoloxicamente os documentos necesarios para practicar a correspondente 
inscrición, as resolucións concernentes a aqueles e a documentación relativa aos actos 
inscritos ou aportados xunto coa correspondente solicitude no seu caso. 
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Artigo 4. Actos suxeitos a inscrición 
Inscribiranse no Rexistro de Sociedades Profesionais do CEESG os seguintes actos, 
segundo consten na escritura de constitución e na inscrición da mesma que sexa 
efectuada no Rexistro Mercantil: 

1- Denominación ou razón social. 
2- CIF /NIF. 
3- Teléfono de contacto, Fax e e-mail. 
4- Enderezo social 
5- Data, reseña identificativa da escritura pública de constitución e notario 

autorizante. 
6- Duración da sociedade, se se constituíu por tempo determinado. 
7- A actividade ou actividades profesionais que constitúan o obxecto social. 
8- Identificación dos socios profesionais, co seu número de colexiación e colexio 

profesional de pertenencia. 
9- Identificación dos socios non profesionais. 
10- Identificación das persoas que se encarguen da administración e representación 

da sociedade. 
Así mesmo, calquera cambio de socios e administradores, así como calquera cambio 
do contrato social deberá ser obxecto de inscrición; así, a título de exemplo: 

1- Cambio de socios profesionais e non profesionais. 
2- Ceses e nomeamentos dos administradores sociais. 
3- Fusión, escisión, transformación, disolución e liquidación da sociedade 

profesional. 
4- Outras modificacións que se efectuasen no contrato social, denominación, 

obxecto e enderezo social. 
5- As eventuais resolucións sancionadoras aos colexiados socios profesionais que 

afecten ao seu exercicio profesional, que se comunicarán polo CEESG ao 
Rexistro Mercantil, así como ao Ministerio de Xustiza e á Consellería de 
Xustiza da Xunta de Galicia. 

6- Calesqueira outros que viñesen esixidos pola normativa de desenvolvemento 
da Lei de Sociedades Profesionais, por resolucións da Dirección Xeral dos 
Rexistros e do Notariado e polas normas e acordos adoptados pola Xunta de 
Goberno do CEESG para a aplicación, desenvolvemento e interpretación do 
presente Regulamento. 

 
Artigo 5. Títulos inscribibles. 
Son títulos inscribibles: 

1- As comunicacións que de oficio efectúe o Registrador Mercantil relativas á 
práctica das inscricións realizadas no Rexistro Mercantil polas sociedades 
profesionais. 

2- A escritura pública de constitución da sociedade ou calquera outra acreditativa 
do acto que se pretende inscribir. 

3- Os demais actos dos que deba quedar constancia rexistral, tanto xudiciais 
como administrativos, inscribiránse de oficio mediante a presentación do 
testemuño correspondente. 
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Artigo 6. Procedemento de inscrición 
O/a Secretario/a do CEESG, como responsable do Rexistro de Sociedades 
Profesionais, procederá a efectuar a primeira inscrición das Sociedades profesionais no 
Rexistro colexial, así como as inscricións correspondentes a ceses ou cambios de 
socios ou administradores, cambios do contrato social ou calquera outro acto suxeito 
a inscrición, no prazo de máximo de tres meses (tempo para que se reúna a Xunta de 
Goberno), contados a partir do día seguinte en que se reciba a preceptiva 
comunicación de oficio do Rexistrador Mercantil correspondente, ou se produza a 
petición do interesado, que neste último caso deberá acompañarse da primeira copia 
da escritura pública correspondente na que deberá constar a dilixencia de 
presentación e inscrición correctamente efectuadas no Rexistro Mercantil 
correspondente. No prazo indicado, verificada a identificación dos socios profesionais, 
o seu número de colexiación e o requisito de non estar suxeito a inhabilitación por 
resolución firme administrativa ou xudicial e de non estar incurso en incompatibilidade 
manifesta, e previo acordo ao efecto adoptado pola Xunta de Goberno, procederase a 
efectuar a inscrición. Se os socios profesionais causasen baixa no Colexio, estivesen 
suxeitos a inhabilitación por resolución firme administrativa ou xudicial ou estivesen 
incursos en incompatibilidade manifesta, previo acordo tamén da Xunta de Goberno, 
denegarase a inscrición, procedendo a notificar fehacentemente aos socios profesionais 
e representantes da Sociedade Profesional e ao Rexistro Mercantil devandito acto 
denegatorio, así como ao resto de Colexios profesionais afectados no caso das 
sociedades multidisciplinais. 
Á sociedade inscrita asinaráselle un número de rexistro que adoptará a seguinte forma 
SP/X/001 
SP- Siglas que fan referencia a que se trata dunha sociedade profesional 
X- Será o código correspondente a cada tipo de sociedade: É (só Educadores Sociais) 
ou M (Sociedades multidisciplinais) 
001- Número de orde da sociedade inscrita 
 
Artigo 7. Efectos da inscrición 
A inscrición no Rexistro colexial que será única e terá validez en todo o territorio 
nacional sorte os efectos xurídicos seguintes: a incorporación da sociedade profesional 
ao Colexio e a suxeición da sociedade profesional ás competencias de ordenación da 
profesión e de representación e defensa dos seus membros e da profesión que a Lei 
2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais e os Estatutos xerais atribúen ao 
Colexio. 
A inscrición da Sociedade Profesional no rexistro colexial non implica en ningún caso a 
adquisición pola mesma dos dereitos políticos que os Estatutos colexiais recoñecen ás 
Educadoras e Educadores Sociais colexiados. 
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Artigo 8. Cancelación da inscrición. 
A cancelación da inscrición procederá, previo acordo da Xunta de Goberno, en todo 
caso de disolución da sociedade. Practicarase a cancelación ben de oficio, en virtude da 
comunicación do Rexistrador Mercantil, ou a instancia dos representantes ou socios 
profesionais da sociedade, acompañada de certificación rexistral do acordo de 
disolución. 
Tamén poderase cancelar de oficio a inscrición cando a Sociedade Profesional 
incumpra algún dos orzamentos esixidos pola Lei e este Regulamento. 
No caso de disolución por incumprimento sobrevido do requisito de que os socios 
profesionais non incorran en incompatibilidade ou inhabilitación para o exercicio da 
profesión, a cancelación da inscrición ordenarase de oficio se transcorre o prazo de 
tres meses establecido no artigo 4.5 da Lei 2/2007, sen que se haxa acreditado a 
exclusión do socio ou socios profesionais incursos na incompatibilidade ou 
inhabilitación. 
Da cancelación da inscrición darase conta ao Rexistro Mercantil, ao Ministerio de 
Xustiza e á Consellería de Xustiza da Xunta de Galicia. 
 
Artigo 9. Taxas e cotas de inscrición e de mantemento do Rexistro de 
Sociedades Profesionais. 
O CEESG poderá establecer, previo acordo da Asemblea Xeral de colexiados para o 
seu establecemento e modificación, taxas, cotas de inscrición e mantemento do 
Rexistro de Sociedades Profesionais ás entidades que se inscriban no mesmo, que 
insten actos inscribibles ou que soliciten as certificacións oportunas.  
 
Artigo 10. Publicidade. 
O Rexistro de Sociedades Profesionais é público. A publicidade do contido da súa folla 
rexistral en soporte informático aberta a cada Sociedade Profesional no Rexistro de 
Sociedades Profesionais realizarase previa remisión periódica ao Ministerio de Xustiza 
das inscricións practicadas a través dun portal en internet público, gratuíto e 
permanente baixo a responsabilidade do Ministerio de Xustiza. Tamén se estará ao que 
regule a Xunta de Galicia nesta materia. 
 
Artigo 11. Certificacións 
A solicitude de calquera socio profesional Educador social colexiado o/a Secretario/a 
do CEESG expedirá certificación acreditativa da inscrición e vixencia na data da 
solicitude da sociedade profesional á que pertence o socio profesional solicitante. 
 
Artigo 12. Responsabilidade do Colexio. 
Nin o/a Secretario/a da Xunta de Goberno, nin esta, nin o propio CEESG son 
responsables da validez conforme a dereito ou da exactitude dos datos incorporados 
ao Rexistro de Sociedades Profesionais creado polo presente Regulamento, que 
proveñan ou deriven de manifestacións efectuadas polos outorgantes ou constituíntes 
daquelas. 
 
Disposición final. 
O presente Regulamento entra en vigor o día 15 de marzo de 2008. 
 


