
REGLAMENT DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
REGISTRE  
 
[Aprovat per  la Junta de Govern el dia 29 de maig de 2008] 
 
PRIMER.- Les Societats Professionals d’Advocats, siguin o no multidisciplinars, 
constituïdes a l’empara de l’esmentada Llei, i que tinguin el domicili social dins 
de l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Tarragona caldrà que sol·licitin la 
inscripció en el Registre de Societats Professionals del nostre Col·legi (i això al 
marge de l’obligació del Registrador Mercantil de comunicar d’ofici al Col·legi 
les oportunes inscripcions).  
 
SEGON.- La inscripció al Registre Col·legial contindrà els mateixos extrems 
assenyalats per a la inscripció al Registre Mercantil. A més a  més, caldrà 
inscriure qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del 
contracte social. 
 
 
TERCER.- La sol·licitud es formularà per escrit, adjuntant còpia de l’escriptura 
notarial de constitució i del contracte social, acreditant la inscripció al Registre 
Mercantil. En cas de modificació, caldrà portar còpia de la corresponent 
escriptura pública en què es formalitzi la modificació. 
Així mateix, hauran de fer-se constar, en el seu cas, les situacions 
d’incompatibilitat per a l’exercici professional que afectin a qualsevol dels socis 
professionals.  
 
QUART.- També tindran accés al Registre del Col·legi d’Advocats de 
Tarragona, prèvia sol·licitud per escrit, les sucursals domiciliades dins de la 
nostra demarcació territorial, de societats professionals, siguin o no 
multidisciplinars, que tinguin per objecte l’exercici de l’advocacia i que tinguin el 
seu domicili social fora de l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de 
Tarragona.  
 
La inscripció de la sucursal haurà de contenir les dades següents: 
Denominació, objecte i domicili de la societat professional, indicant el Registre 
col·legial on es troba inscrita (caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud, 
certificació de la inscripció de la societat professional en el corresponent 
Registre col·legial). 
Domicili de la sucursal. 
Identificació dels socis professionals i no professionals, i en relació als primers, 
el número de col·legiat i Col·legi Professional de pertinència. 
Qualsevol modificació de les dades anteriors. 
 
CINQUÈ.- El Registre es composarà de tres Seccions:  
 
Secció de Societats Professionals d’Advocats;  
Secció de Societats Multidisciplinars;  
Secció de Sucursals.  
 



SISÈ.- El Registre col·legial verificarà exclusivament si la societat, la sucursal o 
l’acte inscribible s’adeqüen a les exigències de la normativa reguladora de 
l’advocacia.   
 
SETÈ.- El Secretari/a de la Junta de Govern, amb el vist-i-plau del Degà, és 
l’òrgan competent per gestionar el Registre de Societats Professionals i per 
emetre les propostes de resolució relatives als procediments d’inscripció, 
suspensió o cancel·lació, que correspondrà decidir a la Junta de Govern. 
 
VUITÈ.- La Junta de Govern, dintre del termini màxim de dos mesos, a comptar 
des de la data de la presentació de la sol·licitud, haurà de prendre i comunicar 
l’acord d’inscripció, o bé la seva denegació. S’entendrà admesa la sol·licitud en 
el cas que transcorri aquest termini sense que recaigui resolució expressa. 
 
NOVÈ.- El termini per resoldre se suspendrà quan hagi de requerir-se a la 
societat interessada l’aportació de documents necessaris durant el temps que 
transcorri entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment. 
Transcorregut el termini concedit sense aportar la documentació requerida es 
produirà la caducitat del procediment d’inscripció. 
 
DESÈ.- Són causes de cancel·lació de la inscripció: 
La falsedat o inexactitud de les dades o dels documents aportats, sens perjudici 
d’omissions o errors subsanables. 
L’incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a la inscripció. 
La inhabilitació per a l’exercici de la professió de la societat professional 
acordada en virtut de la normativa aplicable. 
 
ONZÈ.- La inscripció en el Registre de Societats Professionals de les societats, 
sucursals i actes inscribibles, el manteniment del Registre i l’emissió de 
certificacions relatives a les inscripcions practicades, comportaran el pagament 
de les següents Taxes:  
 
Taxa d’inscripció:         Entre 1 i 3 socis: 50 € 
                      Entre 4 i 10 socis: 100 € 
                           Més de 10 socis: 200 € 
 
Taxa per emissió de certificats i per a qualsevol altra inscripció que es realitzi al 
Registre: 10 €.   
 
DOTZÈ.- El Col·legi publicarà periòdicament, juntament amb la relació dels 
seus col·legiats, i a través de la Guia Judicial, la pàgina Web o altres mitjans, la 
relació de les societats i de les sucursals inscrites en el Registre col·legial. 


