
 

 
Informe jurídic de la Comissió de Normativa  
 

Aquest informe s’emet en virtut del que disposa l’article 77.1 c) dels vigents Estatuts 
col·legials de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona en relació amb el procediment 

de modificació dels mateixos. 
 
 

I.-ANTECEDENTS  
 

I.En data 2 de març de 2018 i per iniciativa de la Comissió de Conciliació, Polítiques 
per la Igualtat i Atenció al Col·legiat de l’Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Tarragona, la 

Junta de govern va aprovar per unanimitat iniciar el procediment per modificar els 
seus Estatuts col·legials amb la finalitat de canviar la denominació de la Corporació 
per la d’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. 
 
II. En data 5 d’abril de 2018, l’Assemblea general extraordinària convocada a l’efecte, 

va ratificar la proposta aprovada per la Junta de govern del Col·legi. 
 
 

II.-CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

 
Primer. Aquest canvi de denominació de la institució respon a una necessitat 
d’adaptació per integrar totes les sensibilitats col·legials i no suposa la modificació de 

la regulació establerta als Estatuts pel que fa als aspectes d’organització i 
funcionament de la institució, ni comporta variació de les normes contingudes en el 

propi articulat. 
 
El procediment de modificació dels Estatuts es regula a l’article 77 dels Estatuts 

col·legials, on es determina la necessitat que la proposta de modificació contingui un 
preàmbul i un articulat per matèries així com una memòria justificativa. Així mateix, 

és preceptiu que a l’expedient s’incorpori un informe jurídic sobre els aspectes de 
legalitat del document. 
 

En aquest sentit i pel que fa a la modificació que comportaria única i exclusivament un 
canvi de denominació, només es veurien afectats a més de la pròpia denominació dels 

Estatuts, els articles 1, 3 i 14.4 del text legal, doncs la resta de l’articulat quan fa 
referència a la institució utilitza el terme “Col·legi”. 
 

Aquesta modificació de la denominació comportarà també un canvi en aquells articles 
dels Estatuts en els que s’utilitzen els termes “advocat” i “col·legiat”, que serà 

substituït per “advocat/da” o “col·legiat/da”, tant en la forma del singular com la del 
plural. Tampoc això comporta cap modificació del propi contingut sinó que es tracta 
d’una mera conseqüència de la motivació que ha comportat la decisió del canvi de 

denominació. 
 

Considerem que tampoc implica cap alteració de la legalitat vigent aprofitar el 
procediment de modificació dels Estatuts col·legials per rectificar aquelles errades 



ortogràfiques que s’han pogut detectar en l’actual redacció dels mateixos. 

 
 
Segon. Amb la modificació proposada els Estatuts passarien a denominar-se “Estatuts 

de l‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona” 
 

Pel que fa als articles a modificar, els articles 1 i 3 quedarien amb el següent redactat: 
 

Article 1 

Naturalesa jurídica del Col·legi 

 

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona és una corporació de dret públic, dotada 

de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves 

finalitats, i es configura com a una instància de gestió dels interessos públics vinculats a 

l’exercici de la professió d’advocat/ada i com a vehicle de participació dels col·legiats en 

l’administració d’aquests interessos, podent exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en 

règim de dret privat. 
 

 
Article 3 

Normativa aplicable 

El Col·legi es regeix per la normativa següent: 

L’aprovada per la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències. 
L’aprovada per l’Estat espanyol, en exercici del seu àmbit competencial. 

L’aprovada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

L’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, en allò que resulti d’aplicació. 

Els presents Estatuts. 

Els reglaments i els acords adoptats per la Junta general de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Tarragona i els seus òrgans de govern, dins la seva capacitat normativa re-

coneguda legalment. 
Tota aquella altra normativa que resulti d’aplicació. 

 

 

Article 14 

Requisits d’incorporació 

 
4. 4. Qui estigui o hagi estat col·legiat en un altre col·legi i sol·liciti la incorporació a l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, presentarà una certificació del Consell dels Il·lustres 

Col·legis d’Advocats de Catalunya o del Consell General de l’Advocacia Espanyola acreditativa 

de no figurar donat/da de baixa per manca de pagament en qualsevol col·legi d’advocats/des 

d’Espanya, així com de no trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici professional en compliment 

d’una sanció disciplinària administrativa o judicial. 
 

 
Tercer. Pel que fa al procediment de modificació previst a l’article 77 dels Estatuts 

col·legials, un cop s’ aprovi inicialment el projecte per part de la Junta de govern, 
aquest es sotmetrà a informació pública col·legial durant un termini no inferior a un 
mes, amb publicació a la pàgina web del Col·legi, a fi que les persones col·legiades 

puguin conèixer la documentació i formular les al·legacions, els suggeriments o les 
esmenes que considerin convenients. Acabat el període d’informació pública, i en el 

cas que s’ hagin presentat al·legacions, aquestes se sotmetran a la Junta de Govern 
per a la seva resolució en el termini màxim de tres mesos.  

  



De conformitat amb el que disposen els articles 26.3, apartat a) i 28.2 dels Estatuts 

col·legials, el document final s´haurà de sotmetre a aprovació definitiva de la Junta 
general o Assemblea convocada a l’efecte. 

 

El document aprovat per la Junta general o Assemblea es presentarà al Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè en qualifiqui l’adequació a la legali-
tat, en disposi la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i n’ordeni la publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els Estatuts entraran en vigor 

l’endemà d’haver estat publicats al DOGC, llevat que estableixin una data d’entrada en 
vigor posterior. 

 

III.- CONCLUSIONS 

Un cop revisada la documentació que conforma la proposta de modificació dels Esta-

tuts, es considera que no queden afectats aspectes essencials reguladors de la norma-
tiva col·legial, ja que aquesta només comporta un canvi de denominació del Col·legi, 

per la qual cosa queda garantida la continuïtat de la legalitat vigent fins a la data. 

En conseqüència, la proposta de modificació presentada és susceptible d´aprovació 
inicial per la Junta de Govern de conformitat amb el que estableix l’article 77 dels Es-

tatuts. 

 

Tarragona, 4 de maig de 2018. 


