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DECRET 144/2020, de 25 de setembre, del Consell, de 
canvi de denominació de l’Il·lustre Col·legi Provincial 
d’Advocats d’Alacant per la d’Il·lustre Col·legi provincial 
de l’Advocacia d’Alacant. [2020/7828]

DECRETO 144/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de 
cambio de denominación del Ilustre Colegio Provincial de 
Abogados de Alicante por la de Ilustre Colegio provincial 
de la Abogacía de Alicante. [2020/7828]

 La Constitución Española, en el artículo 149.1.18, reserva al Estado 
la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y, en el artículo 36, prevé que la ley regulará las pecu-
liaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales. La 
legislación básica en esta materia, dictada por el Estado, se encuentra 
recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 
en su artículo 49.1.22ª, confiere a la Generalitat la competencia exclu-
siva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones 
tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución.

En ejercicio de estas competencias se promulgó la Ley 6/1997, de 4 
de diciembre, de la Generalitat, de consejos y colegios profesionales de la 
Comunitat Valenciana, cuyo artículo 9.2 dispone que el cambio de deno-
minación de un colegio requerirá el acuerdo previo de este y el informe 
del consejo valenciano de colegios correspondiente, y deberá ser aproba-
do mediante decreto del Consell. El artículo 19 del Decreto 4/2002, de 8 
de enero, del Consell por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 6/1997 regula el procedimiento de cambio de denominación.

El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante se encuentra 
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valen-
cianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, con el 
número 18 de la Sección Primera, por resolución de la Dirección Gene-
ral de Interior de 13 de julio de 1987.

El 7 de mayo de 2019 el Ilustre Colegio Provincial de Abogados 
de Alicante solicitó la modificación de la denominación de la entidad.

Por todo ello, de acuerdo con el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 
30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la conse-
llera de Justicia, Interior y Administración Pública, previa deliberación 
del Consell, en la reunión del 25 de septiembre de 2020,

DECRETO

Primero
Aprobar el cambio de la denominación actual del Ilustre Colegio 

Provincial de Abogados de Alicante, por la de Ilustre Colegio provincial 
de la Abogacía de Alicante.

Segundo
Este cambio de denominación se inscribirá en el Registro de Colegios 

Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Incidencia presupuestaria
La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener inciden-

cia en la dotación de los capítulos de gasto asignada a la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública, y en todo caso deberá 
ser atendido con los medios personales y materiales de la conselleria 
competente.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Efectos
Este decreto tendrá efectos desde el día siguiente al de su publica-

ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 de septiembre de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Justícia, Interior y Administración Pública,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

 La Constitució Espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a l’Estat 
la competència sobre les bases del règim jurídic de les administracions 
públiques i, en l’article 36, preveu que la llei regularà les peculiari-
tats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals. La legislació 
bàsica en aquesta matèria, dictada per l’Estat, està recollida en la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.

D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
en l’article 49.1.22a, confereix a la Generalitat la competència exclu-
siva en matèria de col·legis professionals i exercici de les professions 
titulades, sense perjudici del que disposen els articles 36 i 139 de la 
Constitució.

En exercici d’aquestes competències es va promulgar la Llei 6/1997, 
de 4 de desembre, de la Generalitat, de consells i col·legis professionals 
de la Comunitat Valenciana, l’article 9.2 de la qual disposa que el canvi 
de denominació d’un col·legi requerirà l’acord previ d’aquest i l’infor-
me del consell valencià de col·legis corresponent, i que haurà de ser 
aprovat mitjançant decret del Consell. L’article 19 del Decret 4/2002, de 
8 de gener, del Consell pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupa-
ment de la Llei 6/1997 regula el procediment de canvi de denominació.

L’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant es troba inscrit 
en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de 
Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, amb el número 18 
de la Secció Primera, per resolució de la Direcció General d’Interior de 
13 de juliol de 1987.

El 7 de maig de 2019 l’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats 
d’Alacant va sol·licitar la modificació de la denominació de l’entitat.

Per tot això, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de 
Justícia, Interior i Administració Pública, prèvia deliberació del Consell, 
en la reunió del 25 de setembre de 2020,

DECRETE

Primer
Aprovar el canvi de la denominació actual de l’Il·lustre Col·legi 

Provincial d’Advocats d’Alacant per la d’Il·lustre Col·legi provincial 
de l’Advocacia d’Alacant.

Segon
Aquest canvi de denominació s’inscriurà en el Registre de Col·legis 

Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap 

incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la Conse-
lleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i en tot cas haurà de 
ser atès amb els mitjans personals i materials de la conselleria compe-
tent.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Efectes
Aquest decret tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 de setembre de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO
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