REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS
-ACORD DE CONSTITUCIÓ-

En compliment del que ordena la Disposició Transitòria Segona de la Llei 2/2007, de 15 de
març, de Societats Professionals, la Junta de Govern, en exercici les competències que li
atorga els Estatuts del Col·legi, ACORDA:
Primer.- Constituir el Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona, al qual s’hi hauran d’inscriure les següents societats que tinguin el seu domicili
social dins de l’àmbit territorial d’aquest col·legi:
A.- les constituïdes per advocats juntament, en el seu cas, amb d’altres partícips no
professionals, amb l’únic objecte social d’exercir en comú les activitats pròpies de la seva
competència professional en els camps de l’advocacia.
B.- les que es constitueixin per advocats juntament amb d’altres professionals per a l’exercici
conjunt de les activitats pròpies de les seves respectives professions titulades i col·legiades.
C.- aquelles que, trobant-se inscrites a l’actual registre col·legial de societats d’exercici
professional d’advocats, s’adaptin a la Llei 2/2007, de Societats Professionals, dins del termini
assenyalat a la seva disposició transitòria primera, o sigui fins al 16 de juny de 2008.
Segon.- Tots els advocats socis professionals hauran d’estar inscrits almenys al col·legi
d’advocats que els correspongui d’acord amb la legislació sobre exercici de les professions
titulades i dels col·legis professionals.
Tercer.- La inscripció al Registre Col·legial es produirà un cop el Col·legi rebi la comunicació
d’inscripció de la societat al Registre Mercantil corresponent, o bé a sol·licitud dels advocats
socis, sempre amb acreditació de l’esmentada inscripció registral.
En tot cas, els advocats socis aportaran o completaran en allò que sigui necessari totes les
dades que han de constar al registre col·legial, segons el que estableixen l’article 8.4 de la Llei
2/2007 de societats professionals i la Normativa de l’Advocacia catalana.
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.- Les inscripcions, així com llurs modificacions, seran comunicades pel Col·legi
d’Advocats al Registre General Unificat del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya.

Tarragona, 6 de març de 2008

