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ANNEX III

Moment de la meritació de la indemnització

Els advocats i procuradors han de meritar la indem-
nització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici,
d’acord amb els percentatges següents:

1. Un 70 per 100.
a) En processos civils, inclosos els de família, a la

presentació de la còpia de la provisió d’admissió de deman-
da o tenint per formulada la contestació d’aquesta.

b) En ape�acions civils, a la presentació de la còpia
de provisió on s’admet a tràmit el recurs o, si s’escau,
la personació en alçada.

c) En procediments penals, a la presentació de la
còpia de la diligència o so�icitud d’actuació processal
en la qual intervingui el lletrat o procurador, o de l’o-
bertura del judici oral.

d) En ape�acions penals, a la presentació de la còpia
de la resolució judicial tenint per formalitzat o impugnat
el recurs o de l’assenyalament per a la vista.

e) En els altres procediments, a la presentació de
la còpia de la diligència judicial acreditativa de la inter-
venció del lletrat, o procurador dels tribunals.

f) En els recursos de cassació formalitzats, a la pre-
sentació de la còpia de la provisió per la qual es tingui
per formalitzat el recurs.

g) En els recursos de cassació no formalitzats, a
la presentació de la còpia de l’informe adreçat al co�egi,
en què es fonamenti la inviabilitat del recurs.

2. El restant 30 per 100 dels assumptes procedents,
a la presentació de la còpia de la sentència o resolució
que posi fi a la instància.

3. En les transaccions extrajudicials i informe d’in-
sostenibilitat de la pretensió, es merita la totalitat de
la indemnització corresponent a la presentació de docu-
ment subscrit per l’interessat o de l’informe d’insoste-
nibilitat.

4. En les sortides a centres de presó, es merita la
totalitat de la indemnització a la presentació de certi-
ficació expedida pel centre penitenciari, acreditativa de
l’actuació realitzada.

5. En la via administrativa prèvia (estrangeria i asil),
es merita la totalitat de la indemnització a la presentació
de la còpia de la resolució o acte administratiu que suposi
l’acabament del procediment.

15800 REIAL DECRET 997/2003, de 25 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del Servei Jurí-
dic de l’Estat. («BOE» 188, de 7-8-2003.)

La Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’assistència
jurídica a l’Estat i institucions públiques, es va promulgar
amb l’objectiu, enunciat expressament en l’exposició de
motius, de donar una eficaç resposta a la necessitat d’ins-
trumentar una assistència jurídica a l’Estat d’acord amb
els postulats d’una Administració moderna, austera, efi-
caç i tributària d’una submissió plena a la Constitució
i a la resta de l’ordenament jurídic. Per aconseguir-ho,
l’esmentada Llei conté unes mínimes normes organit-
zatives del Servei Jurídic de l’Estat, com a instrument
destinat a prestar aquesta assistència jurídica, una regu-
lació moderna i plenament adaptada a la Constitució
de les especialitats processals de l’Estat i una unificació
i aclariment de la normativa existent, i el legislador es
remet a un desplegament reglamentari ulterior que
necessàriament s’ha de produir perquè la Llei assoleixi
tota la seva virtualitat i eficàcia.

Aquest Reial decret es dicta en compliment d’aquest
mandat, adreçat al Govern per la disposició final primera

de la Llei 52/1997, i n’aborda el desplegament i l’exe-
cució quan es refereix al Servei Jurídic de l’Estat.

Per a altres normes reglamentàries queda la tasca
de desplegar altres aspectes de la Llei, com és el cas
del que fa referència a l’assistència jurídica de les entitats
gestores i de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
que no constitueix la matèria que en aquest Reial decret
ocupa, segons les previsions de la disposició addicional
tercera de la Llei 52/1997, i el Reglament de la qual
va aprovar el Reial decret 947/2001, de 3 d’agost.

II

L’objectiu perseguit en l’elaboració d’aquest Regla-
ment ha estat el de desplegar la llei modernitzant i sis-
tematitzant les normes preexistents, adequant-ne el con-
tingut a les normes generals vigents en matèria de funció
pública, organització i procediment administratius i abor-
dant la regulació de tots els aspectes del Servei Jurídic
de l’Estat necessaris per a l’eficàcia plena de la llei, evitant
sempre una repetició supèrflua dels preceptes que ja
conté.

Sobre aquestes premisses, el Reglament del Servei
Jurídic de l’Estat s’articula al voltant de tres principis
bàsics.

En primer lloc, es reafirma el principi d’unitat de doc-
trina com a eix conceptual de l’Advocacia de l’Estat,
que roman vigent des de la seva fundació i li permet
d’actuar com una organització eficaç i cohesionada. Amb
aquesta finalitat, el Reglament recull la fórmula de reu-
nificació orgànica del Servei Jurídic de l’Estat que con-
sagra el Reial decret 1474/2000, de 4 d’agost, d’es-
tructura orgànica bàsica del Ministeri de Justícia.

En segon lloc, es preveu una reorganització interna
de les advocacies de l’Estat que els permeti cobrir satis-
factòriament el volum de treball que els afecta, amb
una estructura adequada, capaç d’afrontar selectivament
les tasques que s’han de dur a terme. Per fer-ho es preveu
no només la creació d’unitats horitzontals de suport, com
ara les d’informàtica, documentació jurídica i altres,
encarregades de funcions tècniques, que, encara que
no estiguin reservades als advocats de l’Estat, són indis-
pensables per al funcionament adequat del Servei; també
es parteix d’un principi de proporcionalitat entre l’esforç
i l’entitat dels assumptes, de manera que altres llicenciats
en dret, funcionaris o no, puguin cooperar amb els advo-
cats de l’Estat en el desenvolupament de determinades
actuacions de suport jurídic.

Finalment, es considera imprescindible que el procés
modernitzador adquireixi un abast qualitatiu profund, per
la qual cosa el Servei Jurídic de l’Estat es constitueix
en l’assessoria jurídica integral del sector públic estatal
i possibilita, en una posició de vertebració nacional, l’as-
sistència jurídica a les comunitats autònomes i a les cor-
poracions locals mitjançant la subscripció dels convenis
oportuns.

III

La regulació que s’estableix ofereix una vocació cla-
rament unificadora. Per això, recull pràcticament totes
les normes específiques i disperses que, amb rang de
reial decret, disciplinaven l’actuació dels advocats de l’Es-
tat. Així, es deroguen el Decret de 27 de juliol de 1943,
pel qual es va aprovar el Reglament orgànic de la Direcció
General Contenciosa de l’Estat i del cos d’advocats de
l’Estat; el Reial decret 1425/1980, d’11 de juny, per
la qual es crea l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal
Constitucional; els reials decrets 849/1985 i 850/1985,
ambdós de 5 de juny, de desplegament de l’apartat 1.4
de la disposició addicional novena de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció
Pública, i d’organització dels serveis jurídics de l’Estat;
el Reial decret 2604/1985, de 4 de desembre, de repre-
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sentació d’Espanya davant la Comissió i el Tribunal Euro-
peu de Drets Humans, i el Reial decret 685/1993, de
7 de maig, d’assistència jurídica a Ports de l’Estat i Auto-
ritats Portuàries, així com el Reial decret 1654/1980,
d’11 de juliol, del Servei Contenciós de l’Estat a l’es-
tranger.

IV

El Reglament s’estructura en cinc títols, que porten
per rúbriques successives «El Servei Jurídic de l’Estat:
organització i funcions», «Règim de la funció consultiva»,
«Règim de la funció contenciosa», «La inspecció dels
serveis de l’Advocacia General de l’Estat» i «Disposicions
relatives al cos d’advocats de l’Estat».

El títol I, titulat «el Servei Jurídic de l’Estat: organit-
zació i funcions», s’estructura en quatre capítols.

El capítol I configura el Servei Jurídic de l’Estat com
un complex orgànic que té encomanat el desenvolupa-
ment de la funció d’assistència jurídica, consistent en
l’assessorament i la representació i defensa en judici
de l’Estat i altres institucions públiques. Aquest complex
orgànic s’articula entorn d’un centre directiu amb rang
de subsecretaria, l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat, de la qual depenen orgà-
nicament i funcionalment no només les diferents advo-
cacies de l’Estat, sinó també tots els llocs de treball que,
sense constituir pròpiament òrgans administratius, esti-
guin reservats als advocats de l’Estat.

Es crea el Consell d’Advocats de l’Estat com a òrgan
consultiu amb una doble funció: d’una part, informa amb
caràcter no vinculant, quan l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat així ho so�iciti,
en les qüestions de règim interior més transcendents;
d’una altra, assisteix l’advocat general de l’Estat-director
del Servei Jurídic de l’Estat, que facultativament pot sot-
metre a la seva consideració els assumptes d’una relle-
vància més gran o que impliquin modificació en els cri-
teris generals d’actuació de les advocacies i els advocats
de l’Estat.

El capítol II, rubricat «L’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat», s’ocupa del seu
rang, nomenament i cessació, dels requisits per accedir
al càrrec i del règim de suplència, i el faculta per assumir
personalment qualsevol actuació del Servei Jurídic de
l’Estat.

El capítol III, que regula l’«Assistència jurídica als res-
tants organismes i entitats públics, societats mercantils
estatals i fundacions amb participació estatal, comunitats
autònomes i corporacions locals», aborda l’assistència
jurídica mitjançant un conveni, tant respecte de persones
jurídiques públiques i privades que s’integren en el sector
públic estatal, com amb relació a altres administracions
territorials, en desplegament del que disposa l’article 1.3
i 4 de la Llei d’assistència jurídica a l’Estat i institucions
públiques i la disposició addicional cinquena de la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

El capítol IV, relatiu al «Personal de suport», pretén
ressaltar la importància de l’estructura administrativa de
les advocacies de l’Estat, que ha de permetre una opti-
mització del rendiment de les unitats, estructura que
ha de ser desplegada en la nova relació de llocs de
treball de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Ser-
vei Jurídic de l’Estat.

V
El títol II preveu el «Règim de la funció consultiva», tant
a càrrec de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del
Servei Jurídic de l’Estat —amb caràcter de centre superior
consultiu, llevat del Consell d’Estat— com de les advo-
cacies de l’Estat als departaments ministerials (excepte
el Ministeri de Defensa) i a l’Administració perifèrica,

i regula els òrgans que poden so�icitar l’informe, el caràc-
ter, la forma i el contingut dels informes, així com el
moment de la seva so�icitud, i resol els possibles casos
d’informes discrepants, a més del règim de consultes
de les advocacies de l’Estat al centre directiu.

VI

El títol III, en el qual s’estableix el «Règim de la funció
contenciosa», queda estructurat en quatre capítols.

El capítol I conté les «Disposicions generals» en la
matèria, començant per l’àmbit de la representació i
defensa en judici, en la qual s’inclouen no solament l’Es-
tat i els seus organismes autònoms, sinó també les res-
tants persones jurídiques públiques o privades restants
integrants del sector públic estatal. També s’hi inclou
la possibilitat de prestar aquests serveis a les comunitats
autònomes i les corporacions locals, mitjançant un con-
veni. Atès els resultats extraordinàriament positius, es
manté l’atribució en exclusiva al Servei Jurídic de l’Estat
de la representació i defensa del Regne d’Espanya davant
els tribunals, òrgans i organismes internacionals en quals-
sevol procediments jurisdiccionals, arbitrals o parajudi-
cials.

El capítol II, rubricat «Normes especials sobre actuació
processal dels advocats de l’Estat», recull les diverses
especialitats processals aplicables a l’Administració,
estableix la necessitat de comptar amb la decisió prèvia
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat per a l’exercici d’accions o la disposició
de l’acció processal, i també assessora les consultes en
plets civils, l’actuació en matèria de taxació de costes
i execució de sentències, i regula les especialitats deri-
vades del seguiment de processos davant tribunals
estrangers.

El capítol III es dedica a reglamentar el règim de repre-
sentació i defensa d’autoritats, funcionaris i treballadors
públics. Es parteix del principi, ja tradicional, que els
servidors públics a�udits poden ser defensats en judici
pel Servei Jurídic de l’Estat sempre que no optin per
una altra assistència lletrada, les actuacions obeeixin a
fets o actes en l’exercici legítim dels seus càrrecs o com-
plint una ordre d’autoritat competent, no hi hagi conflicte
d’interessos amb els de l’Estat, organisme o entitat
corresponent i així ho autoritzi l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat. Al contrari,
l’exercici d’accions en nom d’aquells servidors públics
s’ha de considerar una possibilitat excepcional, i exigeix
autorització expressa del ministre de Justícia, a proposta
raonada del titular del departament o del president o
el director general de l’organisme o entitat pública de
qui depengui la persona en el nom de la qual s’han
d’exercir les accions, i amb l’informe previ de l’advocat
general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat.
Aquí també es preveuen les especialitats generades en
el cas que l’acció se segueixi davant un tribunal estran-
ger.

El capítol IV, sota la rúbrica «Actuació processal de
l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Constitucional»,
disciplina les funcions contencioses —amb exclusió de
les consultives— d’aquesta Advocacia de l’Estat, que es
passa a integrar com a Subdirecció General en l’Advo-
cacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat. S’hi recullen, en termes pràcticament literals, les
previsions normatives del Reial decret 1425/1980, d’11
de juliol, pel qual es crea l’Advocacia de l’Estat davant
el Tribunal Constitucional.

VII

El títol IV porta per títol «La inspecció dels serveis
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
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dic de l’Estat». El seu tractament sistemàtic posa de mani-
fest la importància que s’atribueix al funcionament
correcte del Servei Jurídic de l’Estat. Així, tots els seus
òrgans i unitats administratius i els llocs de treball reser-
vats als advocats de l’Estat queden subjectes a un control
permanent de qualitat, eficiència i eficàcia, que s’enco-
mana a la Inspecció dels serveis de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

Aquesta funció genèrica es desdobla en la inspecció
de funcionament intern i la inspecció tecnicojurídica;
aquesta última té per objecte assegurar l’efectivitat del
principi d’unitat de doctrina, tant en les funcions con-
sultives com en les contencioses.

Les funcions d’inspecció les exerceix, sota la direcció
de l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic
de l’Estat, l’Advocacia de l’Estat al Ministeri de Justícia,
a la qual el Reglament atribueix, a més d’aquelles fun-
cions, i sense perdre el seu caràcter de servei comú
propi de qualsevol Advocacia de l’Estat de ministeri, les
tasques de suport i assessorament a l’advocat general
de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat, així com
la direcció i coordinació de l’assistència jurídica en virtut
de conveni i la coordinació particular de les funcions
dels advocats de l’Estat-secretaris dels tribunals econo-
micoadministratius.

VIII

El títol V conté, finalment, les «Disposicions relatives
al cos d’advocats de l’Estat», que regulen aspectes espe-
cífics d’aquest co�ectiu funcionarial tradicionalment
recollits en les normes reglamentàries que ara es dero-
guen, i la vigència de les quals es va mantenir, això
no obstant, per les normes generals reguladores de la
funció pública estatal, aplicables en el previst per aque-
lles normes específiques.

Aquestes últimes preveuen l’adscripció del cos d’ad-
vocats de l’Estat al Ministeri de Justícia, el règim de
provisió dels llocs de treball adscrits exclusivament a
funcionaris d’aquest cos per raó de les funcions que
se’ls assignen, l’habilitació de lletrats per a actuacions
determinades en substitució dels advocats de l’Estat o
la designació especial d’advocats, les funcions inherents
a la direcció de les advocacies de l’Estat, el règim de
suplències, l’expedient personal i l’ús d’uniforme i insíg-
nies.

Un capítol dedicat a l’ingrés per oposició com a únic
mètode d’accés al cos d’advocats de l’Estat tanca el
títol.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia
i d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 25 de juliol de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament del Servei Jurídic
de l’Estat.

S’aprova el Reglament del Servei Jurídic de l’Estat,
el text del qual s’insereix a continuació d’aquest Reial
decret.

Disposició addicional única. Successió d’òrgans i uni-
tats administratives.

Les referències fetes en les disposicions vigents als
serveis jurídics de l’Estat i a les assessories jurídiques
dels departaments ministerials s’entenen en favor de les
advocacies de l’Estat respectives.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogats:

a) El Decret de 27 de juliol de 1943, pel qual s’a-
prova el Reglament orgànic de la Direcció General Con-
tenciosa de l’Estat i del cos d’advocats de l’Estat.

b) El Reial decret 849/1985, de 5 de juny, pel qual
es desplega l’apartat 1.4 de la disposició addicional nove-
na de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per
a la reforma de la funció pública, per la qual es crea
el cos superior de lletrats de l’Estat.

c) El Reial decret 850/1985, de 5 de juny, d’or-
ganització dels Serveis Jurídics de l’Estat.

d) El Reial decret 2604/85, de 4 de desembre, de
representació d’Espanya davant la Comissió i el Tribunal
Europeu de Drets Humans.

e) El Reial decret 1425/1980, d’11 de juliol, pel
qual es crea l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal
Constitucional.

f) El Reial decret 1414/1994, de 25 de juny, sobre
assistència jurídica a les entitats estatals de dret públic.

g) El Reial decret 1654/1980, d’11 de juliol, regu-
lador del Servei Contenciós a l’estranger.

h) L’article 8.5 a) del Reial decret 1474/2000, de
4 d’agost.

i) El Reial decret 685/1993, de 7 de maig, d’as-
sistència jurídica a Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.

j) Totes les disposicions del mateix rang o inferior
que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

2. Després de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret, mantenen la vigència les disposicions següents:

a) Les reials ordres de 5 i 21 de febrer de 1906,
per les quals s’autoritza l’ús d’insígnies als advocats de
l’Estat.

b) La Reial ordre de 14 de març de 1929, per la
qual s’autoritza l’ús d’uniforme als advocats de l’Estat.

c) L’Ordre del Ministeri d’Hisenda de 30 de desem-
bre de 1981, per la qual s’adapten les insígnies del cos
d’advocats de l’Estat al model oficial de l’Escut d’Espanya,
aprovat pel Reial decret 2964/1981, de 18 de desem-
bre.

Palma de Mallorca, 25 de juliol de 2003.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

REGLAMENT DEL SERVEI JURÍDIC
DE L’ESTAT

ÍNDEX

TÍTOL I

El Servei Jurídic de l’Estat: organització
i funcions

CAPÍTOL I

El Servei Jurídic de l’Estat

Article 1. Concepte, organització i funcions del Servei
Jurídic de l’Estat.
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Article 2. Caràcter i adscripció de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

Article 3. Organització de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

Article 4. El Consell d’Advocats de l’Estat.

Article 5. Advocacies de l’Estat davant el Tribunal
Suprem, Audiència Nacional i Tribunal de Comptes.

Article 6. Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Euro-
peu de Drets Humans i altres òrgans internacionals
competents en matèria de salvaguarda dels drets
humans.

Article 7. Advocacies de l’Estat dels departaments
ministerials.

Article 8. Advocacies de l’Estat a l’Administració peri-
fèrica de l’Estat.

Article 9. Advocats de l’Estat adscrits a l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.

Article 10. Contraposició d’interessos.

CAPÍTOL II

L’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic
de l’Estat

Article 11. Caràcter i nomenament i cessació de l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat.

Article 12. Assumpció d’assumptes per part de l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat.

Article 13. Suplència.

CAPÍTOL III

Assistència jurídica als restants organismes i entitats
públics, societats mercantils estatals i fundacions amb
participació estatal, comunitats autònomes i corpo-

racions locals

Article 14. Assistència jurídica als restants organismes
i entitats públics, societats mercantils estatals i fun-
dacions amb participació estatal.

Article 15. Assistència jurídica a les comunitats autò-
nomes.

Article 16. Assistència jurídica a les corporacions
locals.

Article 17. Assistència jurídica a l’Administració por-
tuària.

Article 18. Naturalesa dels convenis i actuació de l’ad-
vocat de l’Estat.

CAPÍTOL IV

Personal de suport

Article 19. Personal de suport.

TÍTOL II

Règim de la funció consultiva

Article 20. Caràcter de l’Advocacia General de l’Estat-
Direcció del Servei Jurídic de l’Estat com a centre
consultiu.

Article 21. Òrgans que poden so�icitar informe.

Article 22. Caràcter dels informes.

Article 23. Forma dels informes.

Article 24. Contingut dels informes.

Article 25. Moment de so�icitud de determinats infor-
mes.

Article 26. Informes discrepants.

Article 27. Consultes de les advocacies de l’Estat a l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic
de l’Estat.

Article 28. Comunicació i coordinació amb actuacions
contencioses.

Article 29. Competència i recursos en matèria de vali-
dacions.

Article 30. Funcions dels advocats de l’Estat-secretaris
dels tribunals economico administratius.

TÍTOL III

Règim de la funció contenciosa

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 31. Àmbit de la representació i defensa.

Article 32. Dependència de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat i actuació en
judici.

Article 33. Petició de dades i antecedents.

Article 34. Obligacions generals dels advocats de l’Es-
tat en l’acompliment de la funció contenciosa.

CAPÍTOL II

Normes especials sobre actuació processal
dels advocats de l’Estat

Article 35. Notificacions, citacions, citacions a termini
i altres actes de comunicació processal.

Article 36. Exercici d’accions.

Article 37. Jurisdicció territorial de l’Estat.

Article 38. Exempció de dipòsits i caucions.
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Article 39. Consulta a l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat en processos
civils.

Article 40. Reclamació en via administrativa.

Article 41. Disposició de l’acció processal.

Article 42. Recursos contra resolucions judicials.

Article 43. Execució de sentències.

Article 44. Costes processals.

Article 45. Actuació davant tribunals internacionals.

CAPÍTOL III

Representació i defensa d’autoritats, funcionaris
i treballadors públics

Article 46. Regles generals.

Article 47. Règim de la representació i defensa dels
treballadors públics.

Article 48. Casos especials.

Article 49. Exercici d’accions per part de l’advocat de
l’Estat en nom d’autoritats, funcionaris o treballadors
públics.

CAPÍTOL IV

Actuació processal de l’Advocacia de l’Estat davant
el Tribunal Constitucional

Article 50. Funcions contencioses i enquadrament
orgànic de l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal
Constitucional.

Article 51. Comunicació de l’Advocacia de l’Estat
davant el Tribunal Constitucional amb els òrgans exe-
cutius de l’Estat.

Article 52. Actuacions en casos especials davant el Tri-
bunal Constitucional.

Article 53. Exercici d’accions davant el Tribunal Cons-
titucional.

Article 54. Formulació de demanda en el recurs d’in-
constitucionalitat.

Article 55. Citació a termini i compareixença de l’Ad-
vocacia de l’Estat davant el Tribunal Constitucional.

Article 56. Actuació de l’advocat de l’Estat en el recurs
d’empara.

Article 57. Actuació de l’advocat de l’Estat en els con-
flictes de competència.

Article 58. Actuació de l’advocat de l’Estat en els pro-
cediments de declaració sobre la constitucionalitat
dels tractats internacionals.

Article 59. Altres disposicions sobre l’actuació proces-
sal de l’advocat de l’Estat.

Article 60. Comunicació amb l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat.

TÍTOL IV
La Inspecció dels Serveis de l’Advocacia General

de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat

Article 61. Àmbit, funcions i direcció de la inspecció
dels serveis de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat.

Article 62. Exercici de la inspecció dels serveis.

Article 63. Organització de les inspeccions dels serveis.

Article 64. Deure de co�aboració.

Article 65. Obligacions del personal de la Inspecció dels
Serveis.

TÍTOL V
Disposicions relatives al cos d’advocats de l’Estat

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 66. Adscripció del cos d’advocats de l’Estat al
Ministeri de Justícia.

Article 67. Provisió de llocs de treball.

Article 68. Lletrats habilitats.

Article 69. Designació d’advocats per a casos espe-
cials.

Article 70. Designació especial.

Article 71. Direcció de les advocacies de l’Estat.

Article 72. Suplència.

Article 73. Expedient personal.

Article 74. Uniforme i insígnies.

CAPÍTOL II
Ingrés al cos d’advocats de l’Estat

Article 75. Oposició per a l’ingrés al cos d’advocats
de l’Estat.

Article 76. Composició i funcionament del tribunal.

TÍTOL I
El Servei Jurídic de l’Estat: organització

i funcions

CAPÍTOL I
El Servei Jurídic de l’Estat

Article 1. Concepte, organització i funcions del Servei
Jurídic de l’Estat.

1. Constitueix el Servei Jurídic de l’Estat el conjunt
d’òrgans administratius que desenvolupen la funció d’as-
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sistència jurídica, consistent en l’assessorament i la
representació i defensa en judici, de l’Estat, els seus orga-
nismes autònoms, els òrgans constitucionals i, si s’escau,
dels organismes i entitats públics restants, societats mer-
cantils estatals i fundacions amb participació estatal, així
com de les comunitats autònomes i de les corporacions
locals, en els termes que conté la Llei 52/1997, de 27
de novembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions
públiques, en aquest Reglament i la seva normativa
complementària.

2. L’organització del Servei Jurídic de l’Estat està
constituïda per l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat, per les diferents advocacies
de l’Estat i pels llocs de treball restants l’acompliment
dels quals està reservat als advocats de l’Estat en la
relació de llocs de treball corresponent, les unes i les
altres dependents d’aquella.

3. En particular, corresponen al Servei Jurídic de
l’Estat les funcions següents:

a) L’assessorament jurídic a l’Administració General
de l’Estat i als seus organismes autònoms, sense perjudici
dels règims especials que preveu l’article 1 de la Llei
52/1997, de 27 de novembre, així com, quan sigui pro-
cedent normativament o convencionalment, el dels altres
organismes i entitats públics, societats mercantils esta-
tals i fundacions amb participació estatal.

L’assessorament jurídic en l’àmbit del Ministeri de
Defensa i dels organismes autònoms que hi estiguin ads-
crits correspon als membres del cos jurídic militar, de
conformitat amb el que estableixen la Llei 17/1999,
de 18 de maig, de règim del personal de les forces arma-
des, i altres disposicions legals d’aplicació.

b) L’assessorament, quan ho so�iciti el Govern o
qualsevol dels seus membres, sobre la constitucionalitat
dels avantprojectes i projectes de disposicions de qual-
sevol rang que s’hagin de sotmetre a l’aprovació d’aquell.

c) L’examen i l’informe en dret, a petició del Govern
o de qualsevol dels seus membres, de les disposicions
o resolucions de les comunitats autònomes que siguin
susceptibles d’impugnació davant el Tribunal Constitu-
cional.

d) L’informe dels expedients que s’incoïn per decla-
rar lesius als interessos públics els actes de l’Adminis-
tració General de l’Estat, dels seus organismes autònoms
o dels altres organismes i entitats públics als quals assis-
teixi jurídicament l’òrgan directiu esmentat, a efectes
de la interposició, si s’escau, del recurs contenciós admi-
nistratiu corresponent.

e) La representació i defensa en judici, davant quals-
sevol jurisdiccions i ordres jurisdiccionals, de l’Estat i
dels seus organismes autònoms, així com, quan així
correspongui normativament o convencionalment, dels
organismes i entitats públics restants, societats mercan-
tils estatals i fundacions amb participació estatal, i dels
òrgans constitucionals en els termes que preveu la legis-
lació vigent, així com els conflictes de jurisdicció i qües-
tions de competència i els procediments prejudicials i
parajudicials en què estiguin interessats l’Estat, els orga-
nismes públics, les societats mercantils estatals, les fun-
dacions i altres òrgans esmentats. També li correspon
l’informe de les reclamacions prèvies a la via judicial
civil i laboral, en els casos en els quals se li so�iciti
el dictamen, així com dels expedients per al pagament
de costes a les quals sigui condemnat l’Estat quan se
susciti controvèrsia.

f) L’assessorament, així com la representació i
defensa en judici, de les comunitats autònomes i de les
corporacions locals, quan s’hagi establert un conveni
d’assistència jurídica amb aquest objectiu.

g) El manteniment del principi d’unitat de doctrina,
en el qual formula criteris generals d’assistència jurídica
per a les advocacies de l’Estat i els advocats de l’Estat.

h) L’informe en dret dels avantprojectes i projectes
de disposicions quan siguin sotmesos a la seva consulta,
o quan afectin o puguin afectar el Servei Jurídic de l’Estat,
la seva organització, el funcionament i el règim d’ac-
tuacions, l’elaboració dels avantprojectes normatius que
li siguin encarregats o que promogui, així com l’assis-
tència als corresponents òrgans superiors o directius del
departament, quan així ho requereixin, per a la preparació
de la Comissió general de secretaris d’Estat i subsecre-
taris.

i) La promoció de treballs d’investigació i l’organit-
zació d’activitats que tinguin per finalitat el coneixement
i la difusió de matèries i qüestions jurídiques d’àmbit
nacional o internacional, així com l’organització d’acti-
vitats de formació i perfeccionament del personal del
Servei Jurídic de l’Estat, en coordinació amb l’Institut
Nacional d’Administració Pública i altres centres de for-
mació de funcionaris.

j) L’assistència jurídica en matèria de dret comu-
nitari europeu, així com la representació i defensa del
Regne d’Espanya davant els òrgans judicials de la Unió
Europea.

k) Tot el que es relacioni amb la representació i
defensa de l’Estat, organismes autònoms, organismes
i entitats públics restants, societats mercantils estatals
o fundacions amb participació estatal, quan així corres-
pongui legalment o convencionalment, i òrgans cons-
titucionals davant qualssevol jurisdiccions o procedi-
ments prejudicials o parajudicials a l’estranger.

l) La direcció i coordinació del servei contenciós a
l’estranger.

m) La representació i defensa jurídica del Regne
d’Espanya davant el Tribunal Europeu de Drets Humans,
al qual correspon l’estudi i la preparació d’informes,
observacions i memòries que s’hagin de presentar
davant d’aquell, de conformitat amb el Conveni Europeu
per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals i els seus protocols. Li corresponen també
les mateixes funcions davant qualssevol òrgans inter-
nacionals competents en matèria de salvaguarda dels
drets humans, de conformitat amb el que estableixen
els tractats internacionals vigents a Espanya.

n) L’assistència jurídica del Regne d’Espanya en
altres organismes internacionals.

ñ) La gestió dels serveis de registre, arxiu i esta-
dística; la gestió econòmica, financera i pressupostària
del Servei Jurídic de l’Estat, així com l’administració i
la gestió del cos d’advocats de l’Estat, la publicació periò-
dica de l’escalafó de l’esmentat cos i qualssevol altres
funcions dins l’àmbit economicofinancer i de personal
que l’ordenament jurídic no atribueixi a altres òrgans
superiors.

o) La proposta de resolució dels diferents procedi-
ments per a la provisió de llocs de treball adscrits al
Servei Jurídic de l’Estat i reservats en exclusiva al cos
d’advocats de l’Estat.

p) La inspecció dels serveis dependents de l’Advo-
cacia General de l’Estat-Direcció General del Servei Jurí-
dic de l’Estat i, si s’escau, l’exercici de la potestat dis-
ciplinària.

q) L’exercici de les funcions restants que li atribueixi
l’ordenament jurídic.

Article 2. Caràcter i adscripció de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

1. L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat assumeix la direcció del Servei Jurídic
de l’Estat, és el centre superior directiu del Servei Jurídic
de l’Estat i, en tal concepte, li correspon la direcció, coor-
dinació i inspecció dels serveis encomanats a les advo-
cacies de l’Estat i als advocats de l’Estat, assegurant
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en tot cas el manteniment del principi d’unitat de doctrina
en els advocats que exerceixen les funcions que els són
atribuïdes.

2. L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat està integrada, amb nivell orgànic de
subsecretaria, al Ministeri de Justícia.

Article 3. Organització de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

1. L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat, sota la direcció superior del seu titular,
s’organitza a les subdireccions generals següents:

a) Subdirecció General dels Serveis Consultius, que
té encomanades les funcions que corresponen al centre
directiu respecte de l’assessorament jurídic de l’Admi-
nistració General de l’Estat i dels seus organismes autò-
noms, així com, si s’escau, dels restants organismes i
entitats públics, societats mercantils estatals i fundacions
amb participació estatal, comunitats autònomes i cor-
poracions locals. En especial, li correspon proposar a
l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat l’aprovació dels informes sobre expedients de lesi-
vitat a què a�udeix l’article 1.3.d). També li competeix
vetllar per l’efectivitat del principi d’unitat de doctrina
en l’àmbit consultiu, mitjançant la formulació de criteris
generals d’assessorament jurídic per a les advocacies
i els advocats de l’Estat.

b) Subdirecció General dels Serveis Contenciosos,
a la qual correspon l’exercici de les funcions atribuïdes
al centre directiu pel que fa a la representació i defensa
de l’Estat i els seus organismes autònoms, així com dels
altres organismes i entitats públics, societats mercantils
estatals i fundacions amb participació estatal, comunitats
autònomes i corporacions locals, si s’escau, i els òrgans
constitucionals, davant qualssevol jurisdiccions i òrgans
jurisdiccionals, als conflictes de jurisdicció i conflictes
i qüestions de competència i als procediments preju-
dicials i parajudicials en què l’Estat, els organismes, les
entitats, les societats i les fundacions i altres entitats
i òrgans esmentats estiguin interessats. Li correspon
igualment l’informe de les reclamacions prèvies a la via
judicial civil i laboral, en els casos en què se so�iciti
el dictamen del centre directiu, dels expedients per al
pagament de costes a què sigui condemnat l’Estat quan
se susciti controvèrsia. També li competeix vetllar per
l’efectivitat del principi d’unitat de doctrina en l’àmbit
de les funcions contencioses, i formular criteris generals
d’actuació en judici per a les advocacies i els advocats
de l’Estat.

c) Gabinet d’Estudis, que té a càrrec seu l’informe
en dret dels avantprojectes i projectes de disposicions
que se sotmetin a consulta de l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, o quan afectin
o puguin afectar el Servei Jurídic de l’Estat, la seva orga-
nització, el funcionament i el règim d’actuacions, l’ela-
boració dels avantprojectes normatius que li encarreguin
o que promogui l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat, els informes, dictàmens o
estudis quan per la seva índole especial així es consideri
convenient, així com l’assistència als corresponents
òrgans superiors i directius del departament, quan així
ho requereixin, per a la preparació de la Comissió general
de secretaris d’Estat i subsecretaris. Igualment correspon
al Gabinet d’Estudis la promoció de treballs d’investigació
i l’organització d’activitats que tinguin per finalitat el
coneixement i la difusió de matèries i qüestions jurídi-
ques d’àmbit nacional o internacional, així com l’orga-
nització d’activitats de formació i perfeccionament dels
funcionaris del cos d’advocats de l’Estat, en coordinació
amb l’Institut Nacional de l’Administració Pública i altres
centres de formació de funcionaris.

d) Subdirecció General d’Assistència Jurídica Comu-
nitària i Internacional, que assumeix l’Advocacia de l’Es-
tat davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-
pees i de la qual depèn qualsevol Advocacia de l’Estat
que es creï per a l’assistència jurídica del Regne d’Es-
panya en organismes internacionals. Li correspon l’as-
sistència jurídica en matèria de dret comunitari europeu,
així com la direcció jurídica i la representació i defensa
del Regne d’Espanya davant els òrgans jurisdiccionals
de la Unió Europea, en tot el que es relacioni amb la
representació i defensa de l’Estat, els organismes autò-
noms, els organismes i les entitats públics restants, les
societats mercantils estatals o les fundacions amb par-
ticipació estatal quan així correspongui legalment o con-
vencionalment, i els òrgans constitucionals, davant quals-
sevol jurisdiccions o procediments prejudicials i para-
judicials a l’estranger, la direcció i coordinació del servei
contenciós de l’Estat a l’estranger i l’assistència jurídica
al Regne d’Espanya en altres organismes internacionals.

Els advocats de l’Estat de l’Advocacia de l’Estat davant
el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees els
nomena agents del Regne d’Espanya per a cada assump-
te el ministre de Justícia, a proposta del ministre d’Afers
Exteriors.

L’Assessoria Jurídica Internacional del Ministeri d’A-
fers Exteriors co�abora amb aquesta Subdirecció General
mitjançant l’assessorament en matèria de dret interna-
cional.

e) Advocacia de l’Estat al Ministeri de Justícia, a
la qual correspon, a més de les funcions pròpies de les
advocacies de l’Estat dels departaments, i sense perjudici
del seu caràcter de servei comú conforme a l’article 7
d’aquest Reglament, el suport i l’assessorament especial
de l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic
de l’Estat, la direcció i coordinació de les relacions amb
els organismes i les entitats públics a les quals el Servei
Jurídic de l’Estat presti assistència jurídica en virtut de
conveni, la coordinació de l’actuació dels advocats de
l’Estat-secretaris dels tribunals economicoadministratius,
així com les altres funcions de coordinació que aquell
li encomani, i la funció d’inspecció dels serveis de l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat i unitats i advocats de l’Estat que en depenen.

f) Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Constitu-
cional, a la qual correspon la representació i defensa
en judici davant d’aquell de l’Estat i els seus organismes
autònoms i, quan així correspongui legalment o conven-
cionalment, dels restants organismes i entitats públics,
societats mercantils estatals i fundacions amb partici-
pació estatal, i dels òrgans constitucionals en els termes
legalment establerts, així com, si s’escau, de les comu-
nitats autònomes i de les corporacions locals; de la
mateixa manera, du a terme l’assessorament sobre qües-
tions processals o de fons derivades del plantejament
o tramitació de procediments constitucionals, com en
el cas de l’opció entre la formalització directa del conflicte
de competència o la formulació de requeriment previ;
així com, en particular, l’assessorament, quan ho so�iciti
el Govern o qualsevol dels seus membres, sobre la cons-
titucionalitat dels avantprojectes i projectes de dispo-
sicions de qualsevol rang que s’hagin de sotmetre a l’a-
provació, i l’examen i l’informe en dret, a petició del
Govern o de qualsevol dels seus membres, de les dis-
posicions o resolucions de les comunitats autònomes
que siguin susceptibles d’impugnació davant el Tribunal
Constitucional.

g) Secretaria General, que té al seu càrrec les fun-
cions d’assistència a l’advocat general de l’Estat-director
del Servei Jurídic de l’Estat en matèria de gestió dels
serveis de registre, arxiu i estadística, gestió econòmica,
financera, pressupostària i de règim interior del centre
directiu, així com l’administració i la gestió del personal
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inclòs en la relació de llocs de treball de l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
la confecció anual de l’escalafó de l’esmentat cos per
a la seva posterior inserció en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» i qualssevol altres funcions dins l’àmbit economi-
cofinancer i de personal que no siguin atribuïdes a altres
òrgans.

2. Depenen així mateix de l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, orgànicament
i funcionalment, les unitats següents amb nivell orgànic
de subdirecció general:

a) Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Suprem.
b) Advocacia de l’Estat davant l’Audiència Nacional.
c) Advocacia de l’Estat dels departaments ministe-

rials.

3. Depenen, igualment, de l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, orgànicament
i funcionalment, les unitats següents:

a) Advocacia de l’Estat davant el Tribunal de
Comptes.

b) Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Europeu
de Drets Humans i altres òrgans internacionals compe-
tents en matèria de salvaguarda dels drets humans.

4. També depenen de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, orgànicament
i funcionalment, les advocacies de l’Estat a l’Adminis-
tració perifèrica de l’Estat.

5. Depenen així mateix, orgànicament i funcional-
ment, de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Ser-
vei Jurídic de l’Estat les advocacies de l’Estat que, si
s’escau, hi pugui haver en els diferents organismes i
entitats públics, així com els llocs de treball reservats
en exclusiva als advocats de l’Estat en qualssevol òrgans
administratius.

6. Tots els advocats de l’Estat integrants del Servei
Jurídic de l’Estat als quals es refereixen els apartats ante-
riors d’aquest mateix article, així com els advocats de
l’Estat adscrits al Servei Jurídic de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, depenen orgànicament i funcio-
nalment de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del
Servei Jurídic de l’Estat i estan inclosos en la seva relació
de llocs de treball.

L’adscripció dels advocats de l’Estat que hagin de
prestar servei al Servei Jurídic de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària s’efectua de conformitat amb el
que estableix la disposició addicional quarta del Reial
decret 1474/2000, de 4 d’agost, pel qual es desplega
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Justícia.

Article 4. El Consell d’Advocats de l’Estat.

1. El Consell d’Advocats de l’Estat constitueix un
òrgan co�egiat de suport a l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat, l’organització i
el funcionament del qual es regeix pels articles 22 a
27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

2. El Consell d’Advocats de l’Estat està compost per
l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat, al qual correspon la presidència, i vuit vocals advo-
cats de l’Estat en situació de servei actiu designats per
aquell, dels quals almenys un ha d’estar destinat en ser-
veis contenciosos, un altre, en serveis consultius, i un
altre, en advocacies de l’Estat perifèriques.

3. Els vocals són designats per un període de tres
anys, i són susceptibles de renovació.

Els vocals cessen per les causes següents:
a) Expiració del termini, llevat d’una nova desig-

nació.

b) Cessació de la situació administrativa de servei
actiu.

c) Acord de l’advocat general de l’Estat-director del
Servei Jurídic de l’Estat.

4. Són funcions del Consell d’Advocats de l’Estat
les següents:

a) L’emissió d’un informe no vinculant, si així ho
so�icita l’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat, amb caràcter previ a adoptar les deci-
sions més rellevants per al funcionament intern del Servei
Jurídic de l’Estat.

b) L’assistència i el suport funcional a l’advocat
general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat,
a requeriment d’aquest, en assumptes que consideri de
particular rellevància o que comportin nous criteris i
directrius d’actuació de les advocacies i els advocats
de l’Estat.

Article 5. Advocacies de l’Estat davant el Tribunal
Suprem, Audiència Nacional i Tribunal de Comptes.

Correspon a les advocacies de l’Estat davant el Tri-
bunal Suprem, Audiència Nacional i Tribunal de Comptes
l’exercici de les funcions que descriu l’article 1.3.e) d’a-
quest Reglament davant els tribunals respectius, i de
conformitat amb les lleis processals aplicables a cada
un d’ells.

Article 6. Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Euro-
peu de Drets Humans i altres òrgans internacionals
competents en matèria de salvaguarda dels drets
humans.

1. L’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Europeu
de Drets Humans i altres òrgans internacionals compe-
tents en matèria de salvaguarda dels drets humans té
al seu càrrec les funcions de representació i defensa
jurídica del Regne d’Espanya davant el Tribunal Europeu
de Drets Humans, i li correspon l’estudi i la preparació
d’informes, observacions i memòries que s’hagin de pre-
sentar davant d’aquell, de conformitat amb el Conveni
europeu per a la protecció dels drets humans i de les
llibertats fonamentals i els seus protocols. Li corresponen
també les mateixes funcions davant qualssevol òrgans
internacionals competents en matèria de salvaguarda
dels drets humans, de conformitat amb el que esta-
bleixen els tractats internacionals vigents a Espanya.

2. L’advocat de l’Estat davant el Tribunal Europeu
de Drets Humans i altres òrgans internacionals compe-
tents en matèria de salvaguarda dels drets humans té
el caràcter d’agent del Regne d’Espanya als efectes del
Conveni europeu de drets humans, i s’ha de nomenar
mitjançant un reial decret a proposta conjunta dels minis-
tres d’Afers Exteriors i de Justícia.

3. En l’exercici de les funcions encomanades, l’ad-
vocat de l’Estat té les competències següents:

a) So�icitar dels òrgans judicials, departaments i de
les autoritats de l’Estat, comunitats autònomes i admi-
nistracions públiques, en general, les informacions de
fet així com la co�aboració que sigui necessària per a
la correcta representació en els assumptes que afectin
el Regne d’Espanya, bé davant el Tribunal Europeu de
Drets Humans i altres òrgans de drets humans del Consell
d’Europa, bé davant qualssevol altres òrgans responsa-
bles de la protecció internacional de drets humans.

b) Quan li sigui so�icitat, assessorar la representació
del Regne d’Espanya davant el Consell d’Europa i davant
les Nacions Unides, en els assumptes i procediments
sobre drets humans que el concerneixin.

c) Assessorar les autoritats de l’Estat en totes les
qüestions de caràcter jurídic que afectin el Conveni euro-
peu de drets humans i els seus protocols, així com els
altres tractats internacionals en aquesta matèria.
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Article 7. Advocacies de l’Estat dels departaments
ministerials.

1. En cada ministeri, excepte en el de Defensa, hi
ha una Advocacia de l’Estat, que tenen el caràcter de
serveis comuns i, per tant, estan sota les competències
de direcció, organització i funcionament que respecte
a aquests serveis atorga la legislació als subsecretaris.

2. Correspon a aquestes advocacies de l’Estat l’as-
sessorament jurídic del respectiu ministeri i dels orga-
nismes autònoms que hi estiguin adscrits, així com dels
altres organismes i entitats públics, societats mercantils
estatals i fundacions amb participació estatal dependents
o vinculades al departament, sempre que en aquests
tres últims casos es donin les circumstàncies que preveu
l’article 14 d’aquest Reglament i llevat dels casos en
què, conforme a aquest, se so�iciti un informe de l’Ad-
vocacia General de l’Estat. En especial, els correspon
informar sobre la suficiència dels poders i altres docu-
ments justificatius de la personalitat o de la representació
que hagin de tenir efectes davant els òrgans centrals
del respectiu ministeri o dels seus organismes autònoms,
i també dels restants organismes i entitats públics la
competència dels quals s’estengui a tot el territori nacio-
nal en què així es disposi en virtut de conveni, i han
de portar un registre a aquest efecte.

3. Sempre que es disposi l’existència d’advocacies
de l’Estat als òrgans de suport tècnic de les autoritats
que preveuen els articles 2 i 3.1 de la Llei 50/1997,
de 27 de novembre, del Govern, aquelles tenen el mateix
rang i funcions que les que indica l’apartat anterior per
als departaments ministerials.

4. Amb caràcter previ al nomenament dels advocats
de l’Estat-caps de les Advocacies de l’Estat als depar-
taments ministerials, s’han d’escoltar els ministeris en
els quals aquelles estiguin ubicades.

Article 8. Advocacies de l’Estat a l’Administració peri-
fèrica de l’Estat.

1. En cada una de les províncies, així com a les
ciutats de Ceuta i Melilla, hi ha d’haver una Advocacia
de l’Estat que tingui el caràcter de servei no integrat
a les delegacions o subdelegacions del Govern, de con-
formitat amb el que disposa l’article 3.4 de la Llei d’as-
sistència jurídica a l’Estat i institucions públiques.

2. Correspon a aquestes advocacies de l’Estat, en
el seu àmbit territorial respectiu, l’assessorament jurídic
i la representació i defensa en judici dels òrgans de l’Ad-
ministració General de l’Estat, integrats o no a la corres-
ponent delegació o subdelegació del Govern, dels orga-
nismes autònoms i dels altres organismes i entitats
públics, societats mercantils estatals i fundacions amb
participació estatal, sempre que en aquests tres últims
casos concorrin els requisits de l’article 14 d’aquest
Reglament. En particular, els correspon informar sobre
la suficiència dels poders i altres documents justificatius
de la personalitat o de la representació que hagin de
tenir efectes davant els respectius òrgans territorials de
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes
autònoms, i també davant tots els òrgans dels restants
organismes i entitats públics la competència dels quals
no s’estengui a tot el territori nacional, o davant els seus
òrgans territorials en cas contrari, quan així es disposi
en virtut de conveni, i han de portar un registre a l’efecte.

Article 9. Advocats de l’Estat adscrits al Servei Jurídic
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Els advocats de l’Estat adscrits al Servei Jurídic de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària s’han de regir
pel que preveu el Reial decret 1474/2000, de 4 d’agost,
pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del
Ministeri de Justícia.

Article 10. Contraposició d’interessos.

En els casos en què, amb motiu de l’acompliment
de les funcions consultives o contencioses, es plantegi
l’existència d’interessos contraposats entre les adminis-
tracions, organismes, entitats públiques, societats mer-
cantils estatals o fundacions amb participació estatal als
quals el Servei Jurídic de l’Estat presti assistència jurídica,
s’observen les regles següents:

1a S’ha d’atendre, en primer lloc, el que disposen
la normativa especial o les clàusules convencionals regu-
ladores de l’assistència jurídica a l’organisme o l’entitat
públics, societats o fundacions de què es tracti.

2a En cas de silenci de la norma o conveni cal pro-
cedir de la manera següent:

a) Quan se susciti amb motiu de l’exercici de les
funcions consultives, l’advocat general de l’Estat-director
del Servei Jurídic de l’Estat, amb l’audiència prèvia de
les administracions, organismes, entitats, societats o fun-
dacions interessades, si considera oportú aquest tràmit,
ha d’emetre l’informe que en dret sigui procedent, i l’ha
de traslladar.

b) Quan se susciti amb motiu de l’exercici de les
funcions contencioses, l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, abans d’evacuar
el primer tràmit processal, i tenint en compte la natu-
ralesa dels interessos en conflicte, ha d’exposar a les
administracions, els organismes, les entitats, les societats
o les fundacions litigants el seu criteri tenint en compte
l’eventual solució extrajudicial del litigi, si aquesta és
possible, com, si no ho és, la postulació que hagi d’as-
sumir l’advocat de l’Estat, evitant en tot cas les situacions
d’indefensió. Hagin manifestat o no l’opinió les parts,
amb l’informe previ de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, el ministre de
Justícia ha d’emetre resolució definitiva sobre el que
sigui procedent pel que fa a la postulació que ha d’as-
sumir l’advocat de l’Estat. Si es continua apreciant en
aquesta resolució la contraposició d’interessos no serà
aplicable el conveni de co�aboració i les administracions,
els organismes, les entitats, les societats o les fundacions
litigants que no siguin defensades i representades per
l’advocat de l’Estat podran designar lliurement per a
aquests casos l’assistència, la defensa i la representació
jurídiques que considerin convenients.

CAPÍTOL II

L’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic
de l’Estat

Article 11. Caràcter i nomenament i cessació de l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat.

1. L’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat té categoria de subsecretari i és nome-
nat i cessat mitjançant un reial decret acordat en Consell
de Ministres, a proposta del ministre de Justícia.

2. Per ser nomenat advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat cal tenir la con-
dició d’advocat de l’Estat.

3. A l’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat li corresponen les funcions de direcció
del Servei Jurídic de l’Estat i la seva relació amb tota
classe d’organismes, entitats i centres nacionals o estran-
gers, així com aquelles altres que les disposicions vigents
estableixin.

4. En l’exercici de la seva funció d’assistència jurí-
dica, l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurí-
dic de l’Estat assisteix la Comissió general de secretaris
d’Estat i subsecretaris, quan així ho disposi el president.
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Article 12. Assumpció d’assumptes per part de l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat.

L’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic
de l’Estat pot assumir per a si actuacions contencioses
o consultives concretes quan consideri que la impor-
tància o l’índole de l’assumpte ho requereix.

Article 13. Suplència.

El secretari d’Estat de Justícia ha d’acordar la suplèn-
cia de l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurí-
dic de l’Estat en els casos de vacant, absència o malaltia;
si no n’hi ha, ha de ser suplert pels titulars de les sub-
direccions generals per l’ordre que estableix l’article 3.1
d’aquest Reglament.

CAPÍTOL III

Assistència jurídica als restants organismes i entitats
públics, societats mercantils estatals i fundacions amb
participació estatal, comunitats autònomes i corpo-

racions locals

Article 14. Assistència jurídica als restants organismes
i entitats públics, societats mercantils estatals i fun-
dacions amb participació estatal.

1. De conformitat amb el que disposa la Llei d’as-
sistència jurídica a l’Estat i institucions públiques, els
advocats de l’Estat han d’assumir l’assistència jurídica
de les entitats públiques empresarials que regula la Llei
d’organització i funcionament de l’Administració General
de l’Estat, així com d’altres organismes i entitats públics
que estiguin regulats per la seva normativa específica,
quan les normes reguladores de l’organisme o entitat
públics corresponent així ho prevegin i de la manera
i amb l’organització que aquella disposi.

2. Quan la normativa aplicable als organismes i enti-
tats públics als quals es refereix l’apartat anterior no
reculli l’assistència jurídica que s’hi preveu, els advocats
de l’Estat integrats al Servei Jurídic de l’Estat poden assu-
mir-la mitjançant la formalització de l’oportú conveni. En
aquest conveni s’ha de preveure la contraprestació eco-
nòmica que ha de satisfer l’ens públic a l’Estat, que s’ha
d’ingressar al Tresor Públic i generar crèdit als serveis
corresponents de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat, de conformitat amb el que
disposa la legislació pressupostària. A aquest efecte, i
una vegada acreditat l’ingrés al Tresor Públic de l’import
de la compensació econòmica esmentada, el Ministeri
d’Hisenda ha de tramitar l’oportú expedient de modi-
ficació pressupostària per aquest concepte.

3. Segons el que estableix la disposició addicional
cinquena de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, es
pot encomanar als advocats de l’Estat integrats al Servei
Jurídic de l’Estat l’assistència jurídica, consistent en l’as-
sessorament i la representació i defensa en judici, de
les societats mercantils estatals i de les fundacions la
dotació de les quals hagi estat aportada, en tot o en
part, per l’Estat, els seus organismes autònoms o els
restants organismes o entitats públics, mitjançant la for-
malització de l’oportú conveni. L’esmentada assistència
jurídica es presta en la forma que preveuen la Llei
52/1997, de 27 de novembre, d’assistència jurídica a
l’Estat i institucions públiques, aquest Reglament i el con-
veni de naturalesa juridicopública que se subscrigui a
l’efecte.

L’assistència jurídica a aquestes societats i fundacions
és efectiva tan aviat com subscriguin amb l’Administració

General de l’Estat els corresponents convenis de co�a-
boració. En aquests convenis es determina la compen-
sació econòmica que la societat o fundació abona com
a contraprestació pels serveis d’assistència jurídica, la
qual pot generar crèdit als serveis de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat. A aquest
efecte, i una vegada acreditat l’ingrés al Tresor Públic
de la compensació econòmica esmentada, el Ministeri
d’Hisenda ha de tramitar l’oportú expedient de modi-
ficació pressupostària per tal concepte.

Article 15. Assistència jurídica a les comunitats autò-
nomes.

1. El Servei Jurídic de l’Estat pot prestar assistència
jurídica a les comunitats autònomes mitjançant la cele-
bració de l’oportú conveni de co�aboració.

2. El conveni d’assistència jurídica s’ha de fer entre
el Govern de la Nació i els òrgans de govern de les
comunitats autònomes, a proposta del ministre de Jus-
tícia, amb l’informe de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

3. En el conveni s’ha de preveure la contraprestació
econòmica que ha de satisfer la comunitat autònoma
a l’Estat, que pot generar crèdit en les partides pres-
supostàries de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del
Servei Jurídic de l’Estat. A aquest efecte, i una vegada
acreditat l’ingrés al Tresor Públic de l’import de l’esmen-
tada compensació econòmica, el Ministeri d’Hisenda ha
de tramitar l’oportú expedient de modificació pressupos-
tària per tal concepte.

4. En el cas que l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat consideri l’exis-
tència d’un cas de contraposició d’interessos entre la
comunitat autònoma i l’Estat, els seus organismes autò-
noms, els restants organismes i entitats públics, societats
mercantils estatals, fundacions amb participació estatal
o òrgans constitucionals, ho ha de fer saber així a la
comunitat autònoma i ha de demanar expressament quin
és el criteri que aquesta té sobre això. Hagi manifestat
o no aquest criteri, si es continua apreciant la contra-
posició d’interessos no s’ha d’aplicar el conveni de co�a-
boració i no s’ha de prestar l’assistència jurídica a aquella,
la qual lliurement pot designar per a aquest cas l’as-
sistència, la defensa i la representació jurídiques que
consideri convenients. Aquesta norma de solució de la
contraposició d’interessos s’ha de fer constar expressa-
ment als convenis de co�aboració corresponents.

Article 16. Assistència jurídica a les corporacions
locals.

1. El Servei Jurídic de l’Estat pot prestar assistència
jurídica a les corporacions locals mitjançant la celebració
de l’oportú conveni de co�aboració.

2. El conveni d’assistència jurídica s’ha de fer entre
el ministre de Justícia i les corporacions locals interes-
sades o les federacions en les quals aquestes s’integren,
a proposta de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del
Servei Jurídic de l’Estat o amb l’audiència prèvia d’a-
questa.

3. En el conveni s’ha de preveure la contraprestació
econòmica que ha de satisfer la corporació local a l’Estat,
que pot generar crèdit en les partides pressupostàries
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat. A aquest efecte, i una vegada acreditat
l’ingrés al Tresor Públic de l’import de la compensació
econòmica esmentada, el Ministeri d’Hisenda ha de tra-
mitar l’oportú expedient de modificació pressupostària
per aquest concepte.

4. En el cas que l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat consideri l’exis-
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tència d’un cas de contraposició d’interessos entre la
corporació local i l’Estat, els seus organismes autònoms,
els restants organismes i entitats públics, societats mer-
cantils estatals, fundacions amb participació estatal o
òrgans constitucionals, ho ha de fer saber a la corporació
local i demanar expressament quin és el criteri que
aquesta sosté sobre això. Hagi manifestat o no aquest
criteri, si es continua apreciant la contraposició d’inte-
ressos no serà aplicable el conveni de co�aboració i no
es prestarà l’assistència jurídica a aquella, la qual lliu-
rement pot designar per a aquest cas l’assistència, la
defensa i la representació jurídiques que consideri con-
venients. Aquesta norma de solució de la contraposició
d’interessos s’ha de fer constar expressament als con-
venis de co�aboració corresponents.

Article 17. Assistència jurídica a l’Administració por-
tuària.

1. L’assistència jurídica a l’ens públic Ports de l’Estat
i a les Autoritats Portuàries l’ha de prestar el Servei Jurí-
dic de l’Estat, en els termes que estableix aquest Regla-
ment i els convenis de naturalesa juridicopública que
se subscriguin a aquest efecte.

Això no obsta la possibilitat que l’assessorament jurí-
dic i la representació i defensa en judici de l’ens públic
Ports de l’Estat i de les Autoritats Portuàries puguin ser
encomanats a un advocat co�egiat i, si s’escau, a un
procurador especialment designats a l’efecte pel Consell
Rector o els consells d’administració de les entitats res-
pectives, si bé, en el cas d’actuacions processals, és
necessària la comunicació prèvia a l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

2. A aquests efectes, l’Administració General de l’Es-
tat i els respectius ens públics han de subscriure els
oportuns convenis de co�aboració, en els quals es deter-
mina la compensació econòmica que les entitats públi-
ques portuàries abonen com a contraprestació pels ser-
veis d’assistència jurídica, que genera crèdit en les par-
tides pressupostàries de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

3. L’ens públic Ports de l’Estat, amb l’informe previ
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat, designa i substitueix els advocats de l’Estat
que hagin de ser nomenats vocals dels consells d’ad-
ministració de les autoritats portuàries en representació
de l’Administració General de l’Estat. Això té lloc quan
el conveni així ho prevegi, en la designació per l’ens
públic Ports de l’Estat d’un advocat de l’Estat integrat
al Servei Jurídic de l’Estat com a secretari o vocal o,
si no n’hi ha, com a assistent amb veu però sense vot
al seu Consell Rector.

La designació de determinats advocats de l’Estat com
a vocals representants de l’Administració General de l’Es-
tat als consells d’administració de les autoritats portuà-
ries i al Consell Rector de Ports de l’Estat és compatible,
si s’escau, amb la designació com a assessors jurídics
d’altres advocats de l’Estat, a títol d’assistents amb veu
però sense vot, o com a secretaris d’aquells.

Article 18. Naturalesa dels convenis i actuació de l’ad-
vocat de l’Estat.

1. Els convenis de co�aboració a què es refereix
aquest capítol tenen naturalesa administrativa, de mane-
ra que totes les qüestions que puguin sorgir entorn de
la seva interpretació, modificació, resolució i efectes
corresponen a la jurisdicció contenciosa administrativa,
sense perjudici d’altres instruments de solució extrapro-
cessals.

2. En l’exercici de les funcions d’assistència jurídica
a les quals es refereix aquest capítol, els advocats de

l’Estat tenen els drets, els deures i les prerrogatives esta-
blerts per a l’assessorament jurídic i la representació i
defensa en judici de l’Administració General de l’Estat.

CAPÍTOL IV

Personal de suport

Article 19. Personal de suport.

1. El personal de suport té com a missió assegurar
un funcionament correcte del Servei Jurídic de l’Estat
en relació amb les comeses que no estiguin atribuïdes
normativament als advocats de l’Estat.

2. En funció de les necessitats, la relació de llocs
de treball pot preveure unitats horitzontals de suport
an l’àmbit central, que presten assistència a l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
pel que fa a advocacies de l’Estat d’àmbit nacional, o
en l’àmbit territorial, assistint una o més advocacies de
l’Estat perifèriques.

TÍTOL II

Règim de la funció consultiva

Article 20. Caràcter de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat com a centre
consultiu.

L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat és el centre superior consultiu de l’Ad-
ministració de l’Estat, organismes autònoms i entitats
públiques dependents, conforme a les seves disposicions
reguladores en el cas d’aquestes últimes, i sense per-
judici de les competències atribuïdes per la legislació
als subsecretaris i secretaris generals tècnics, així com
de les especials funcions atribuïdes al Consell d’Estat
com a òrgan consultiu suprem del Govern, de conformitat
amb el que disposen l’article 107 de la Constitució i
la Llei orgànica de desplegament.

Article 21. Òrgans que poden so�icitar informe.

1. Poden so�icitar informe de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat els òrgans
de l’Administració General de l’Estat els titulars de la
qual tinguin categoria igual o superior a director general
o assimilat. Això no obstant, quan es tracti d’informes
preceptius, poden ser so�icitats per l’òrgan al qual corres-
pongui la tramitació de l’expedient.

També poden so�icitar informe de l’Advocacia Gene-
ral de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat els
presidents, directors generals o òrgans que exerceixin
funcions equivalents en els organismes autònoms, en
els restants organismes i entitats públics, societats mer-
cantils estatals o fundacions amb participació estatal al
quals legalment, reglamentàriament o mitjançant l’opor-
tú conveni els presti assistència jurídica aquell centre.

2. Poden so�icitar informe de les advocacies de l’Es-
tat als ministeris els òrgans del respectiu departament
els titulars del qual tinguin la mateixa categoria o superior
a director general o assimilat, llevat que es tracti d’in-
formes preceptius o que tinguin per objecte determinar
la suficiència dels documents presentats per acreditar
la representació d’una persona per una altra; en aquests
casos poden so�icitar els informes els òrgans que tinguin
a càrrec seu la tramitació dels expedients.

També poden so�icitar informe de les advocacies de
l’Estat als ministeris els presidents, directors generals
o òrgans que exerceixin funcions equivalents en els orga-
nismes autònoms, altres organismes i entitats públics,
societats mercantils estatals o fundacions amb partici-
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pació estatal, dependents o vinculades al departament,
sempre que respecte a aquestes tres últimes així estigui
previst legalment, reglamentàriament o mitjançant l’o-
portú conveni, amb les excepcions que expressa el parà-
graf anterior.

En l’exercici de les seves funcions de control intern
de la gestió economicofinancera del sector públic estatal
i quan la naturalesa de l’acte, el document o l’expedient
ho requereixi, els interventors delegats de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat poden demanar
directament de les Advocacies de l’Estat als ministeris
l’assessorament jurídic que es consideri necessari. Si es
considera que aquest assessorament s’ha de demanar
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat, l’informe l’ha de so�icitar, en tot cas, la
Intervenció General.

3. Poden so�icitar informe de les advocacies de l’Es-
tat a l’Administració perifèrica els respectius delegats
o subdelegats del Govern i els delegats o caps territorials
dels serveis no integrats, llevat que es tracti d’informes
preceptius o referents a la suficiència dels documents
que tinguin per objecte acreditar la representació d’una
persona per una altra, en què poden demanar els infor-
mes els òrgans o els caps de les unitats que tramitin
els expedients.

També poden so�icitar informe de les advocacies de
l’Estat a l’Administració perifèrica els presidents, direc-
tors generals o òrgans que exerceixin funcions equiva-
lents en els restants organismes i entitats públics, socie-
tats mercantils estatals o fundacions amb participació
estatal, a les quals correspongui l’assistència jurídica del
Servei Jurídic de l’Estat i l’àmbit territorial de compe-
tència del qual no s’estengui a tot el territori nacional,
amb les excepcions que indica el paràgraf anterior.

Si s’escau, poden so�icitar informe els delegats o caps
territorials dels organismes autònoms, dels restants orga-
nismes i entitats públics, societats mercantils estatals
o fundacions amb participació estatal, a les quals corres-
pongui l’assistència del Servei Jurídic de l’Estat, sempre
que aquells tinguin la seu en l’àmbit territorial de com-
petència de l’Advocacia de l’Estat i amb les excepcions
que assenyalen els dos paràgrafs anteriors.

En l’exercici de les seves funcions de control intern
de la gestió economicofinancera del sector públic estatal
i quan la naturalesa de l’acte, document o expedient
ho requereixi, els interventors territorials de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat poden demanar
directament de les advocacies de l’Estat a l’Administració
perifèrica l’assessorament jurídic que es consideri neces-
sari.

Article 22. Caràcter dels informes.

Llevat que hi hagi una norma legal o reglamentària
que expressament disposi el contrari, els informes del
Servei Jurídic de l’Estat són facultatius i no vinculants.

Article 23. Forma dels informes.

Els informes que emetin les unitats del Servei Jurídic
de l’Estat han de ser escrits, llevat que l’òrgan consultant
so�iciti l’assessorament verbal o que així ho disposi una
norma legal o reglamentària.

Article 24. Contingut dels informes.

1. Els informes són fundats en dret i tracten sobre
els punts consultats, sense perjudici que es puguin exa-
minar en aquells altres qüestions derivades del contingut
de la consulta o de la documentació que s’hi adjunta.

2. No obstant això, es pot prescindir de la motivació
en els informes que es limitin a declarar la suficiència,

als efectes pretesos pels interessats, dels documents que
acreditin la representació d’una persona per una altra.

Article 25. Moment de so�icitud de determinats in-
formes.

Quan per resoldre els expedients que es tramitin amb
intervenció dels interessats sigui preceptiu o es consideri
necessari l’informe del Servei Jurídic de l’Estat, el dit
informe s’ha de so�icitar, llevat que hi hagi una norma
expressa que disposi una altra cosa, una vegada eva-
cuada l’audiència d’aquells i formulada una proposta de
resolució.

No és aplicable el que disposa el paràgraf anterior
quan es demani l’informe del Servei Jurídic de l’Estat
als únics efectes de la validació de documents justifi-
catius de la personalitat o la representació dels interes-
sats o per decidir qüestions relatives a la tramitació dels
expedients.

Article 26. Informes discrepants.

Quan un advocat de l’Estat o una Advocacia de l’Estat
defensi, en un assumpte que li hagi estat consultat, un
criteri discrepant amb el mantingut, en relació amb
aquest assumpte o un d’anàleg, per un altre advocat
de l’Estat o una altra Advocacia de l’Estat, s’ha d’abstenir
d’emetre l’informe so�icitat i elevar a l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat una con-
sulta en la qual exposi el seu criteri amb la motivació
suficient, i s’hi ha d’adjuntar el dictamen del qual es
discrepa i, si s’escau, els altres antecedents pertinents.

En aquest cas, cal posar en coneixement de l’òrgan
consultant que l’emissió de l’informe queda pendent del
criteri que sobre el cas estableixi l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

Article 27. Consultes de les advocacies de l’Estat a l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic
de l’Estat.

1. Les advocacies de l’Estat poden elevar a l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat consultes sobre les qüestions sotmeses a informe
d’aquelles que els suscitin greus dubtes o que considerin
d’interès general.

2. En aquests casos, l’Advocacia de l’Estat consul-
tant ha d’exposar, amb la motivació suficient, el seu cri-
teri sobre la qüestió plantejada i, si s’escau, les circums-
tàncies que provoquin els dubtes.

Article 28. Comunicació i coordinació d’actuacions
contencioses.

1. Les advocacies de l’Estat als diferents departa-
ments ministerials, organismes autònoms i altres orga-
nismes i entitats públics estatals, han d’actuar, de la
manera que disposi l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, com a mitjà de
comunicació de les actuacions contencioses que afectin
el ministeri, l’organisme o l’entitat respectius. També
poden exercir funcions de coordinació d’aquestes actua-
cions contencioses en els casos en què l’Advocacia Gene-
ral de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat així
ho acordi i sota la seva supervisió.

2. En els assumptes litigiosos de rellevància espe-
cial, les advocacies de l’Estat als departaments minis-
terials, organismes autònoms i altres organismes i enti-
tats públics estatals coneixen i hi intervenen, de la mane-
ra que disposi l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del
Servei Jurídic de l’Estat, de les actuacions administratives
exigides o relacionades amb els respectius processos
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judicials, com ara tramesa de l’expedient, preparació i
pràctica de mitjans de prova o elaboració d’informes
que tinguin relació amb el procés.

Article 29. Competència i recursos en matèria de vali-
dacions.

1. En els termes que estableixen els articles 7.2 i
8.2 d’aquest Reglament, correspon als advocats de l’Es-
tat integrats al Servei Jurídic de l’Estat validar, amb el
caràcter d’acte administratiu, els documents justificatius
de la personalitat dels administrats i, en general, tots
els poders, expressant de manera concreta la seva efi-
càcia en relació amb la finalitat per a la qual hagin estat
presentats, així com les facultats de qui en nom d’un
altre prestin avals i altres garanties exigides per les dis-
posicions vigents o requerides per l’òrgan administratiu
competent.

2. Els actes dels advocats de l’Estat que declarin
la invalidesa o la insuficiència dels documents presentats
per acreditar la personalitat o la representació d’una per-
sona per una altra, si aquesta declaració impedeix la
continuació del procediment corresponent, poden ser
objecte de recurs pels interessats en alçada davant l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Es-
tat, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Article 30. Funcions dels advocats de l’Estat-secretaris
dels tribunals economicoadministratius.

Corresponen als advocats de l’Estat integrats al Servei
Jurídic de l’Estat les funcions de secretaris dels tribunals
economicoadministratius de l’Estat.

TÍTOL III

Règim de la funció contenciosa

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 31. Àmbit de la representació i defensa.

1. La representació i defensa de l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms, els
restants organismes i entitats públics i òrgans consti-
tucionals, davant qualssevol jurisdiccions i òrgans juris-
diccionals, corresponen als advocats de l’Estat integrats
al Servei Jurídic de l’Estat, de conformitat amb el que
disposen la Llei orgànica del poder judicial, la Llei d’as-
sistència jurídica a l’Estat i institucions públiques, les
lleis processals aplicables en cada cas i aquest Regla-
ment.

2. Igualment correspon als advocats de l’Estat inte-
grats al Servei Jurídic de l’Estat la representació i defensa
de les societats mercantils estatals i les fundacions amb
participació estatal en els casos en què així s’estableixi
per conveni; aquesta representació i defensa s’ha de
dur a terme de conformitat amb el que disposa l’article
14 d’aquest Reglament.

3. També correspon als advocats de l’Estat integrats
al Servei Jurídic de l’Estat la representació i defensa del
Regne d’Espanya davant els tribunals, òrgans i organis-
mes internacionals o supranacionals en què aquest sigui
part en qualssevol procediments jurisdiccionals, arbitrals
o extrajudicials.

El Govern, per motius excepcionals, i escoltat l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Es-
tat, pot acordar que una persona especialment designada
a l’efecte assumeixi la representació i defensa del Regne
d’Espanya, com a advocat de l’Estat ad hoc, en un pro-
cediment determinat davant tribunals, òrgans i organis-

mes internacionals o supranacionals en què Espanya
sigui part.

La persona designada pel Govern assumeix, en l’exer-
cici dels seus serveis, les funcions de l’advocat de l’Estat
i s’ajusta a les disposicions d’aquest Reglament.

4. Els advocats de l’Estat integrats al Servei Jurídic
de l’Estat poden representar i defensar en judici les comu-
nitats autònomes i les corporacions locals en els casos
en què així s’estableixi per conveni.

5. Quan es consideri convenient encomanar la
representació i defensa de l’Estat i altres entitats referides
en aquest article davant qualsevol jutge o tribunal estran-
ger a una persona especialment designada a l’efecte,
aquesta designació l’ha d’efectuar, a proposta del depar-
tament, l’organisme, l’entitat pública, la societat mercan-
til estatal o la fundació amb participació estatal inte-
ressats en el procés, i amb l’informe previ de l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
l’ambaixador d’Espanya al país del fòrum, d’acord amb
les normes generals que regeixen la contractació admi-
nistrativa. La mateixa designació ha de tenir lloc encara
que el departament, l’organisme, l’entitat pública, la
societat mercantil estatal o la fundació amb participació
estatal interessats no facin cap proposta.

En cas d’urgència, la designació l’ha de fer l’ambaixa-
dor d’Espanya al país del fòrum, amb l’informe previ de
l’Advocacia de l’Estat al Ministeri d’Afers Exteriors, i n’ha
de retre compte immediatament a l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat i al depar-
tament, l’organisme o l’entitat interessats.

L’atorgament i la revocació dels poders processals
correspon a l’ambaixador d’Espanya al país del fòrum,
amb l’informe previ de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat i del departament,
organisme, entitat pública, societat mercantil estatal o
fundació amb participació estatal corresponent. Una
còpia d’aquests poders s’ha de remetre, per a l’arxiva-
ment, a l’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Afers Exte-
riors. En cas d’incompliment de les instruccions remeses
o del que estableix aquest Reglament, l’Advocacia Gene-
ral de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat pot
proposar la revocació dels poders atorgats.

L’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Afers Exteriors
ha de dur un registre d’advocats i procuradors habilitats
per poder actuar a l’estranger en el qual s’han d’anotar
totes les dades relatives a aquests i a la seva actuació
processal i que ha d’estar a disposició de les autoritats
del Ministeri d’Afers Exteriors, de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, així com
dels altres centres i organismes de l’Administració que
justifiquin un interès directe a la consulta del registre.

Article 32. Dependència de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

1. En l’exercici de les seves funcions de represen-
tació i defensa, els advocats de l’Estat han d’actuar sota
la dependència de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat i de conformitat amb les
seves instruccions.

2. En els processos seguits davant els jutges o tri-
bunals estrangers i quan afectin la política exterior d’Es-
panya, s’ha d’actuar de conformitat amb les instruccions
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat, la qual prèviament ha de demanar el criteri
i la decisió del ministre d’Afers Exteriors.

Article 33. Petició de dades i antecedents.

Els òrgans de l’Administració General de l’Estat, orga-
nismes autònoms, ens públics, societats mercantils esta-
tals, fundacions amb participació estatal i òrgans cons-
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titucionals, així com les seves autoritats, funcionaris i
empleats, presten als advocats de l’Estat, en tot tipus
de procediments, la co�aboració i l’auxili necessaris per
a la defensa deguda i adequada dels interessos que
representen. Amb aquesta finalitat, i llevat que hi hagi
un precepte legal en contra, han de facilitar totes les
dades o els documents que constin a les oficines públi-
ques, i els han de traslladar directament per qualsevol
mitjà que asseguri la constància d’haver-lo rebut.

Article 34. Obligacions generals dels advocats de l’Es-
tat en l’exercici de la funció contenciosa.

Els advocats de l’Estat que tinguin a càrrec seu l’exer-
cici d’aquesta funció han de:

a) Consultar a l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat en els assumptes
en què així s’estableixin les disposicions d’aquest Regla-
ment o les instruccions genèriques o particulars del cen-
tre directiu.

En particular, en els assumptes seguits davant de jut-
ges o tribunals estrangers, s’han de traslladar immedia-
tament les demandes, actuacions, provisions i altres
comunicacions judicials a l’Advocacia de l’Estat del
Ministeri d’Afers Exteriors, que pot reclamar dels minis-
teris, organismes o entitats afectats totes les dades o
els documents que consideri necessaris. L’Advocacia de
l’Estat del Ministeri d’Afers Exteriors ha d’elaborar un
informe que resumeixi la qüestió litigiosa que eleva a
consulta de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del
Servei Jurídic de l’Estat i, quan per la seva naturalesa
o quantia pugui afectar la política exterior d’Espanya,
el ministre d’Afers Exteriors, perquè aquest pugui dictar
les instruccions corresponents. Una còpia d’aquest infor-
me s’ha de remetre al departament, organisme, entitat
pública, societat estatal o fundació de participació estatal
interessats en el procés.

b) Mantenir informada l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat de la tramitació
i el resultat dels procediments amb el detall i en la forma
que aquest centre directiu determini a través de les ins-
truccions oportunes.

c) Mantenir informats el Ministeri, l’organisme autò-
nom i, si s’escau, l’entitat pública o la societat mercantil
estatal, fundació amb participació estatal, comunitat
autònoma o corporació local els interessos dels quals
es representin i defensin en judici, de la tramitació i
el resultat dels processos.

L’anterior informació s’ha de facilitar a través de l’Ad-
vocacia de l’Estat corresponent en el cas que preveu
l’article 28.

En els processos relatius al Ministeri de Defensa i
als seus organismes autònoms, aquesta informació s’ha
de facilitar a través de l’Assessoria Jurídica General d’a-
quest Ministeri.

En els processos seguits davant els jutges o tribunals
estrangers, aquesta obligació correspon a l’Advocacia
de l’Estat en el Ministeri d’Afers Exteriors.

d) Assistir a les vistes i a les diligències de prova,
així com evacuar els tràmits orals o escrits dins el termini
i en la forma escaient.

e) Fer totes les actuacions que siguin necessàries
per a la millor defensa dels drets que representin i dema-
nar totes les dades i els antecedents que siguin neces-
saris amb aquesta finalitat.

f) Observar en la seva actuació jurisdiccional la poli-
cia d’estrades que en cada cas correspongui, amb com-
pliment de la normativa aplicable.

CAPÍTOL II
Normes especials sobre actuació processal

dels advocats de l’Estat

Article 35. Notificacions, citacions, citacions a termini
i altres actes de comunicació processal.

1. Els advocats de l’Estat tenen cura que totes les
notificacions, citacions, citacions a termini i altres actes
de comunicació processal que s’hagin de dur a terme
en els processos en els quals siguin part s’entenguin
directament amb l’advocat de l’Estat a la seu oficial de
la respectiva Advocacia de l’Estat.

A aquest efecte, si és necessari, als primers escrits
que adrecin als òrgans jurisdiccionals i en qualsevol altre
cas en què sigui procedent s’ha de fer constar la seu
de l’Advocacia de l’Estat competent.

2. En cas d’actes o resolucions judicials dictats per
jutges o tribunals estrangers, l’Estat espanyol es dóna
per notificat quan:

a) La notificació tingui lloc segons els cursos pre-
vistos en convenis o acords internacionals en vigor entre
Espanya i el país del fòrum.

b) Si no hi ha cap norma convencional, quan la noti-
ficació tingui lloc pel procediment que preveu la legis-
lació del fòrum, sempre que aquesta prevegi d’una mane-
ra específica el cas de notificació a un Estat estranger
en conformitat amb la pràctica internacional.

c) Si no es fa per cap de les vies anteriors, quan
l’acte o la resolució judicial es notifiqui d’una forma oficial
a l’ambaixador d’Espanya o per via diplomàtica al Minis-
teri espanyol d’Afers Exteriors.

d) Si no es notifica per cap via de les que s’ha esmen-
tat, quan l’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Afers Exte-
riors consideri expressament que hi ha els requisits sufi-
cients per donar per bona la notificació.

Només l’ambaixador d’Espanya al país del fòrum, o
les persones que siguin competents en virtut de tractats
o convenis internacionals, així com l’Advocacia de l’Estat
al Ministeri d’Afers Exteriors, poden acusar la recepció
de demandes, actes o resolucions judicials provinents
de jutges o tribunals estrangers.

Article 36. Exercici d’accions.

1. Els advocats de l’Estat no exerceixen accions
davant de cap òrgan jurisdiccional sense estar prèvia-
ment autoritzats per fer-ho, amb caràcter singular o gene-
ral, per l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat.

2. Queden exclosos del requisit de l’autorització prè-
via els casos d’urgència, dels quals l’advocat de l’Estat
en cap dóna raó immediata a l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat perquè rati-
fiqui l’actuació realitzada o n’acordi el desistiment, si
s’escau.

3. Els advocats de l’Estat no exerciten ni autoritzen
que s’exerceixi cap classe d’accions en nom de l’Estat
espanyol, organismes o altres entitats en l’àmbit de l’ar-
ticle 31 d’aquest Reglament sense estar autoritzats prè-
viament per una ordre del ministre d’Afers Exteriors, amb
l’informe previ de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat, i amb la proposta o consulta
prèvia al departament, organisme, entitat pública, socie-
tat mercantil estatal o fundació amb participació estatal
interessats.

Article 37. Fur territorial de l’Estat.

Els advocats de l’Estat han de tenir cura del com-
pliment per part dels tribunals i jutjats del fur territorial
de l’Estat, i han de proposar en forma la declinatòria,
en cas necessari.
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Article 38. Exempció de dipòsits i caucions.

En els casos en què així sigui procedent, els advocats
de l’Estat han de tenir cura del compliment pels jutjats
i tribunals de l’exempció de dipòsits, caucions o qualsevol
altre tipus de garanties, i han d’interposar, en cas contrari,
els recursos procedents.

Article 39. Consulta a l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat en processos
civils.

1. Quan en els processos civils se so�iciti la sus-
pensió del curs dels actes per elevar consulta a l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat, els advocats de l’Estat l’han de formular en el
termini de cinc dies des de la notificació de la resolució
judicial en què aquella s’acordi.

2. En la consulta els advocats de l’Estat han d’ex-
posar la seva opinió raonada sobre l’assumpte, proposar
la conducta processal que s’ha de seguir i indicar la
data d’expiració del termini de suspensió de les actua-
cions processals.

3. A la consulta s’hi adjunten les dades i els ante-
cedents disponibles relatius a l’assumpte.

Article 40. Reclamació en via administrativa.

1. Quan s’exerceixin accions judicials fundades en
el dret privat o laboral contra una Administració pública
representada i defensada pel Servei Jurídic de l’Estat,
els advocats de l’Estat han de vigilar que es compleixi
el requisit de la reclamació prèvia en via administrativa,
i han d’oposar, en cas contrari, l’excepció corresponent.

2. Les reclamacions en via administrativa que es
formulin a causa, en conseqüència o amb referència a
actuacions processals davant els tribunals estrangers
s’han de remetre a l’Advocacia de l’Estat del Ministeri
d’Afers Exteriors. L’Advocacia de l’Estat ha de completar,
si s’escau, l’expedient mitjançant la incorporació dels
antecedents i dels elements de la legislació estrangera
precisos i l’ha de remetre amb un informe succint a l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat. L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat ha d’emetre un informe, amb la consulta
prèvia al departament, organisme, entitat pública, socie-
tat mercantil o fundació amb participació estatal inte-
ressats.

L’ordre resolutòria de la reclamació correspon al
ministre d’Afers Exteriors i l’han de comunicar a l’inte-
ressat els serveis de l’esmentat ministeri. Si s’escau, el
contingut de l’ordre resolutòria es pot formalitzar amb
subjecció a les prescripcions de la llei del fòrum.

Article 41. Disposició de l’acció processal.

1. Perquè l’advocat de l’Estat vàlidament pugui
desistir d’accions o recursos, apartar-se de querelles o
assentir a les pretensions de la part contrària, necessita
autorització expressa de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, que pot ator-
gar-la amb caràcter singular, per a cada cas particular,
o amb abast general, per a sèries d’assumptes idèntics
o de característiques similars. En ambdós casos s’ha de
demanar prèviament l’opinió del departament, organis-
me o entitat pública corresponent.

2. Quan l’assistència jurídica es presti en virtut de
conveni, cal atenir-se al que aquest disposi; si no, cal
aplicar el règim que estableix l’apartat anterior.

3. En els procediments judicials davant jutges o tri-
bunals estrangers, els actes de disposició de l’acció pro-

cessal han de ser autoritzats per ordre del ministre d’A-
fers Exteriors, amb l’informe favorable previ de l’Advo-
cacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat i amb la consulta prèvia al departament, orga-
nisme o entitat interessats.

Article 42. Recursos contra resolucions judicials.

La interposició o preparació de recursos contra reso-
lucions judicials s’ha de regir pel que en cada cas disposi,
amb caràcter general o per a casos particulars, l’Advo-
cacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat. A falta d’això, l’advocat de l’Estat ha d’anunciar,
preparar o interposar els recursos procedents contra les
resolucions judicials desfavorables.

Article 43. Execució de sentències.

1. En cas de sentències que condemnin al pagament
d’una quantitat líquida de diners, el pagament s’ha de
fer sempre amb càrrec als pressupostos del ministeri,
organisme o entitat a què especialment afecti la qüestió
litigiosa en el moment de l’execució.

La mateixa regla s’ha d’aplicar quan hi hagi condemna
en costes a l’Estat, organisme, entitat pública, societat
o fundació representats.

2. En les condemnes que es tradueixin en indem-
nitzacions de danys i perjudicis, una vegada fixades
aquestes, i en les que representin quantitat i�íquida, des-
prés que es determini i liquidi per resolució ferma i se
n’ordeni el compliment, cal procedir de conformitat amb
el que disposa l’apartat anterior.

3. Quan s’hagi d’executar una sentència que con-
demni l’Estat, l’organisme, l’entitat pública, la societat
mercantil estatal o fundació amb participació estatal a
lliurar una cosa determinada, els advocats de l’Estat
representants d’aquells han de procurar que els reque-
riments tendents a fer efectiva l’execució s’entenguin
directament amb l’autoritat, l’entitat, la societat o la fun-
dació o l’òrgan sota l’administració dels quals hi hagi
els béns, i no poden admetre, en cap cas, tals reque-
riments els avantdits representants en judici.

De la mateixa manera cal procedir quan l’Estat, l’or-
ganisme, l’entitat pública, la societat mercantil estatal
o la fundació amb participació estatal siguin condemnats
a fer alguna cosa o no fer-la.

4. En cas de sentències fermes dictades per jutges
o tribunals estrangers, l’execució de la sentència s’ha
de fer sempre amb càrrec als pressupostos del ministeri,
organisme o entitat a què especialment afecti la qüestió
litigiosa en el moment de l’execució.

5. En fase d’execució de sentències, el Servei Jurídic
de l’Estat ha de promoure totes les iniciatives que redun-
din en defensa i protecció dels interessos públics.

Article 44. Costes processals.

1. Els advocats de l’Estat en qualsevol cas i sense
la menor dilació han de demanar la taxació de costes
en els processos seguits davant qualssevol jurisdiccions
o ordres jurisdiccionals en els quals el litigant contrari
sigui condemnat al pagament d’aquelles, llevat que ante-
riorment aquest n’hagi satisfet l’import.

2. Si hi ha condemna en costes que afecti diverses
instàncies processals o òrgans jurisdiccionals, cada advo-
cat de l’Estat ha d’elaborar la proposta de la minuta
d’honoraris que li correspongui, llevat que en la resolució
judicial es faci indicació expressa de la imputació de
les costes respecte a una o una altra instància o òrgan
jurisdiccional.

3. Els advocats de l’Estat han d’elaborar les pro-
postes de taxació de costes d’acord amb els criteris i
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segons el model que estableixi l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

4. Un cop ferma la taxació de costes, els advocats
de l’Estat han d’instar que els obligats a pagar-les les
satisfacin mitjançant l’ingrés del seu import. En cas que
no siguin satisfetes voluntàriament en el termini d’un
mes a comptar des del requeriment de pagament efec-
tuat a l’efecte, el Servei Jurídic de l’Estat ha d’acreditar
aquesta circumstància i remetre la justificació d’aquesta
juntament amb el testimoni de la interlocutòria apro-
vatòria de la taxació de costes, amb expressió de la seva
fermesa, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
per a la seva exacció en via de constrenyiment admi-
nistratiu.

5. En els processos seguits davant jutjats i tribunals
estrangers, l’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Afers
Exteriors ha de tenir cura que tant les taxes o els drets
judicials que es meritin pels plets a l’estranger, com els
honoraris dels professionals que hi intervinguin per
compte de l’Estat, organismes o entitats assenyalats en
l’article 31 d’aquest Reglament, s’ajustin a les normes
vigents en el país respectiu i als costums comunament
admesos, i ha de vetllar perquè no s’hi incloguin en cap
cas conceptes no meritats.

L’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Afers Exteriors
ha d’emetre un informe sobre les costes processals i
els honoraris dels advocats i procuradors que han de
ser objecte de transcripció al registre que esmenta l’ar-
ticle 31. Aquests honoraris, així com les altres despeses
que origini a l’estranger la defensa de l’Estat, organismes
i altres entitats, els ha de satisfer el ministeri o l’entitat
a què afecti la qüestió litigiosa, amb càrrec als seus
pressupostos.

Article 45. Actuació davant els tribunals internacionals.

Quan els advocats de l’Estat actuïn en representació
i defensa del Regne d’Espanya davant els tribunals,
òrgans i organismes internacionals o supranacionals en
què aquell sigui part, han d’ajustar la seva actuació al
que disposa aquest Reglament només si no hi ha nor-
mativa especial aplicable al procediment de què es tracti.

CAPÍTOL III

Representació i defensa d’autoritats, funcionaris
i treballadors públics

Article 46. Regles generals.

1. Les autoritats, els funcionaris i els empleats de
l’Estat, els seus organismes i les entitats públiques, a
què es refereix l’article 1 de la Llei d’assistència jurídica
a l’Estat i institucions públiques, i òrgans constitucionals
poden ser representats i defensats per l’advocat de l’Estat
davant qualsevol ordre jurisdiccional en els casos en què
s’adreci contra ells alguna acció com a conseqüència
de l’acompliment legítim de les seves funcions o càrrecs,
o quan hagin complert una ordre d’autoritat competent.

2. Per assumir la representació i defensa d’autori-
tats, funcionaris i treballadors públics, els advocats de
l’Estat han de ser prèviament habilitats per resolució
expressa de l’advocat general de l’Estat-director del Ser-
vei Jurídic de l’Estat.

3. L’habilitació sempre s’ha d’entendre subordinada
a la seva compatibilitat amb la defensa dels drets i inte-
ressos generals de l’Estat, organisme o entitat corres-
ponent i, en particular, dels que estiguin en discussió
en el mateix procés.

4. L’habilitació s’ha d’acordar amb la proposta rao-
nada prèvia de l’òrgan del qual depengui l’autoritat, el
funcionari o el treballador públic de què es tracti, en

la qual s’han de contenir els antecedents imprescindibles
perquè l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat pugui verificar la concurrència dels
requisits exposats als apartats anteriors.

5. En casos de detenció, presó o qualsevol altra
mesura cautelar per actes o omissions en les quals con-
corrin els requisits als quals es refereix l’apartat 1, les
autoritats, els funcionaris o els empleats públics poden
so�icitar ser assistits directament de l’Advocacia de l’Es-
tat corresponent per l’advocat de l’Estat. La seva so�i-
citud té efectes immediats, llevat que l’advocat de l’Estat
en cap, en valoració d’urgència, consideri aplicable el
que disposa l’apartat 3; en tot cas, l’advocat de l’Estat
en cap ha d’informar tan aviat com sigui possible de
la so�icitud i, si s’escau, de l’assistència prestada a l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat, als efectes que valori l’emissió de l’habilitació
preceptiva a la qual es refereixen els apartats anteriors,
i sense la qual no pot prosseguir l’assistència, si s’escau,
prestada.

6. El que disposa aquest article no afecta de cap
manera el dret de l’autoritat, funcionari o empleat públic
a designar defensor, o al fet que se’l designi d’ofici, i
s’entén que es renuncia a l’assistència jurídica per part
de l’advocat de l’Estat des del moment en què l’autoritat,
el funcionari o el treballador públic comparegui o es
dirigeixi a l’òrgan jurisdiccional mitjançant qualsevol altra
representació.

7. Quan se segueixi procediment contra una auto-
ritat, funcionari o empleat públic espanyol davant un
tribunal estranger, pot ser defensat per un advocat de
l’Estat en els termes que preveuen els apartats prece-
dents d’aquest article. Si és necessari encomanar la
representació i defensa del funcionari a una persona
especialment designada a l’efecte, cal procedir-hi con-
forme al que disposen els articles 31.5, 43.4 i 44.5 d’a-
quest Reglament.

Article 47. Règim de la representació i defensa dels
treballadors públics.

La representació i defensa de les autoritats, funcio-
naris i treballadors públics, quan sigui procedent, l’ha
de dur a terme l’advocat de l’Estat amb els mateixos
deures i drets que quan actuï en defensa de l’Estat, i
és compatible amb l’assistència jurídica de l’Adminis-
tració pel mateix advocat de l’Estat en el procés.

Article 48. Casos especials.

1. En el cas que l’advocat de l’Estat adverteixi l’exis-
tència d’interessos contraposats entre l’Estat, els orga-
nismes o les entitats públiques la representació dels
quals legalment o convencionalment ostenta i les auto-
ritats, els funcionaris o els empleats, s’ha d’abstenir d’ac-
tuar en representació d’aquests, posar tal circumstància
en coneixement de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat i atenir-se, quant
a les successives actuacions, al que el centre directiu
disposi.

2. L’advocat de l’Estat ha de comunicar immedia-
tament a l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Ser-
vei Jurídic de l’Estat els casos en els quals les autoritats,
els funcionaris o els treballadors públics renunciïn a l’as-
sistència jurídica prèviament concedida o impedeixin
d’alguna manera l’acompliment adequat de la funció de
defensa per l’advocat de l’Estat.

3. De la mateixa manera l’advocat de l’Estat ha de
procedir quan de les actuacions que es duguin a terme
en el procediment resulti que els fets origen d’aquest
no tenen vinculació directa amb l’acompliment de la fun-
ció o el càrrec de l’autoritat, funcionari o empleat o amb
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l’ordre d’autoritat competent en virtut de la qual puguin
actuar.

4. En els casos que preveuen els apartats anteriors,
l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic
de l’Estat acorda el que sigui procedent.

Article 49. Exercici d’accions per l’advocat de l’Estat
en nom d’autoritats, funcionaris o empleats públics.

L’exercici d’accions per l’advocat de l’Estat davant
qualsevol jurisdicció en nom d’autoritats, funcionaris o
empleats públics requereix una autorització expressa del
ministre de Justícia, a proposta raonada del titular del
departament, president o director general de l’organisme
o l’entitat pública de qui depengui la persona en el nom
de la qual es pretenguin exercir les esmentades accions
i amb l’informe previ de l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

CAPÍTOL IV

Actuació processal de l’Advocacia de l’Estat davant
el Tribunal Constitucional

Article 50. Funcions contencioses i enquadrament
orgànic de l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal
Constitucional.

1. L’acompliment de les funcions encomanades a
l’advocat de l’Estat per la Llei orgànica del Tribunal Cons-
titucional s’ha de dur a terme a través de l’Advocacia
de l’Estat davant el Tribunal Constitucional.

2. Aquesta Advocacia depèn immediatament de
l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat i té adscrits els advocats de l’Estat que determini
la relació de llocs de treball corresponent d’acord amb
les necessitats del servei.

Article 51. Comunicació de l’Advocacia de l’Estat
davant el Tribunal Constitucional amb els òrgans exe-
cutius de l’Estat.

El ministre de Justícia encarrila les relacions entre
els òrgans de l’Estat afectats i l’Advocacia de l’Estat
davant el Tribunal Constitucional a través de l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
llevat que raons d’urgència aconsellin la comunicació
directa.

Article 52. Actuacions en casos especials davant el Tri-
bunal Constitucional.

1. L’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat pot assumir personalment la represen-
tació i defensa davant el Tribunal Constitucional de qual-
sevol òrgan de l’Estat afectat i designar a aquest efecte
un o diversos advocats de l’Estat que l’assisteixin quan
ho acordi el Govern.

2. El Govern, per motius excepcionals i escoltat l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Es-
tat, pot acordar que un advocat en exercici, especialment
designat a l’efecte, actuï pels òrgans executius de l’Estat,
com a advocat de l’Estat ad hoc, en un procediment
determinat dels que estableixen el capítol II del títol II
o els capítols II, III i IV del títol IV de la Llei orgànica
del Tribunal Constitucional.

L’advocat designat pel Govern ha d’assumir, en l’exer-
cici dels seus serveis, les funcions de l’advocat de l’Estat
i s’ha d’ajustar a les disposicions d’aquest Reglament.

3. En els casos esmentats als apartats anteriors i
en els casos en què d’acord amb el que preveu l’article
70 d’aquest Reglament s’atribueixi la representació i

defensa a un advocat de l’Estat no adscrit a l’Advocacia
de l’Estat davant el Tribunal Constitucional, l’advocat
general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat
ha de comunicar al Tribunal Constitucional, amb l’an-
telació necessària, el nom o els noms dels que han de
dur a terme les actuacions davant d’aquest.

Article 53. Exercici d’accions davant el Tribunal Cons-
titucional.

L’advocat de l’Estat no exerceix accions davant el
Tribunal Constitucional sense que hi hagi resolució de
l’òrgan executiu de l’Estat legitimat per fer-ho. Per inter-
posar recurs d’empara es requereix autorització de l’ad-
vocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de
l’Estat.

Article 54. Formulació de demanda en el recurs d’in-
constitucionalitat.

1. En el recurs d’inconstitucionalitat, l’advocat de
l’Estat ha de formular la demanda d’acord amb les ins-
truccions que rebi a través de l’Advocacia General de
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

2. Si acordat l’exercici del recurs està a punt de
vèncer el termini establert per fer-ho i no ha rebut ins-
truccions, l’advocat de l’Estat ha d’interposar la demanda
en la forma més adequada en dret, amb observança,
en tot cas, del que preveu l’article 33 de la Llei orgànica
del Tribunal Constitucional.

L’Advocacia de l’Estat ha de donar compte imme-
diatament de la presentació de la demanda a l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
el qual, al seu torn, sense dilació, ho ha de comunicar
al corresponent òrgan executiu de l’Estat.

Article 55. Citació a termini i compareixença de l’Ad-
vocacia de l’Estat davant el Tribunal Constitucional.

1. En els casos dels articles 34.1 i 37.2 de la Llei
orgànica del Tribunal Constitucional, el trasllat al Govern,
a través del Ministeri de Justícia, s’ha de verificar mit-
jançant la citació a termini i el lliurament de la demanda
o qüestió a l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal
Constitucional.

2. Tret de la determinació expressa en contra comu-
nicada dins els set dies posteriors a la recepció del tras-
llat, l’advocat de l’Estat queda facultat per comparèixer
en el recurs o qüestió d’inconstitucionalitat i per efectuar
les a�egacions que consideri tècnicament més conve-
nients i que millor serveixin els interessos de la defensa,
en el termini legalment assenyalat a l’efecte.

Article 56. Actuació de l’advocat de l’Estat en el recurs
d’empara.

1. L’advocat de l’Estat ha de so�icitar l’aixecament
o la modificació de la suspensió de l’acte objecte de
recurs d’empara tan aviat com coneguin dades o cir-
cumstàncies que facin aconsellable aquest aixecament
o modificació.

2. L’advocacia de l’Estat davant el Tribunal Cons-
titucional ha de comunicar el que sigui procedent a l’Ad-
vocacia de l’Estat competent, als efectes de l’article 58
de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, dins dels
15 dies posteriors a la publicació de la sentència.

3. En cas que el tribunal dicti pronunciaments rei-
terats d’atorgament d’empara en assumptes de natu-
ralesa anàloga que afectin òrgans o Administració defen-
sats per l’advocat de l’Estat, aquest ha d’elevar comu-
nicació detallada a l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, a fi que per
aquesta adopti o proposi les mesures oportunes.
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Article 57. Actuació de l’advocat de l’Estat en els con-
flictes de competència.

1. L’advocat de l’Estat ha de plantejar conflicte entre
l’Estat i una comunitat autònoma d’acord amb les ins-
truccions que rebi del Govern, i ha d’invocar l’article
161.2 de la Constitució quan expressament s’indiqui.

2. En el cas de requeriment previ, l’advocat de l’Estat
ha de plantejar el conflicte quan estigui expressament
autoritzat per fer-ho en virtut de l’acord corresponent
del Consell de Ministres.

De la mateixa manera cal procedir en el cas de l’article
73.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.

3. En els conflictes plantejats per l’òrgan executiu
superior d’una comunitat autònoma en els quals l’Estat
tingui interès, el Govern, el mateix dia en què rebi la
comunicació a què es refereix l’article 64.1 de la Llei
orgànica del Tribunal Constitucional, ha de traslladar a
l’advocat de l’Estat aquesta comunicació de la iniciació
del conflicte. L’advocat de l’Estat s’ha d’oposar a la pre-
tensió del promotor del conflicte en els termes que con-
sideri més ben ajustats a dret, llevat que rebi instruccions
precises del Govern dins dels 10 primers dies del termini
d’a�egacions.

De manera semblant s’ha de procedir en el cas de
l’article 69.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitu-
cional.

La formulació d’a�egacions a les quals es refereix
l’article 75.quinquies de la Llei orgànica del Tribunal
Constitucional s’ha de fer defensant la constitucionalitat
de la norma estatal de règim local corresponent o, si
s’escau, de la manera que sigui més favorable a l’Estat.

4. En el cas de l’article 72.1 de la Llei orgànica
del Tribunal Constitucional, l’advocat de l’Estat només
ha d’actuar mitjançant instruccions expresses del
Govern.

5. En el cas de l’article 74 de la Llei orgànica del
Tribunal Constitucional, l’advocat de l’Estat s’ha d’atenir
al que disposa l’article 55.2 d’aquest Reglament.

Article 58. Actuació de l’advocat de l’Estat en els pro-
cediments de declaració sobre la constitucionalitat
dels tractats internacionals.

En el procediment establert per a la declaració sobre
la constitucionalitat dels tractats internacionals, l’advocat
de l’Estat ha d’evacuar el tràmit al qual es refereix l’article
78.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, i
ha d’emetre informe davant d’aquest en els termes que
entengui més ajustats a la Constitució, d’acord amb els
antecedents que rebi.

Quan el procediment sigui promogut per qualsevol
de les Cambres de les Corts Generals, el Govern ha de
donar compte de la citació a termini a l’Advocacia de
l’Estat davant el Tribunal Constitucional i ha de cursar
les instruccions oportunes com més aviat millor.

Article 59. Altres disposicions sobre l’actuació proces-
sal de l’advocat de l’Estat.

1. Als efectes de l’article 84 de la Llei orgànica del
Tribunal Constitucional i, en general, per fer en el plet
principal o en les seves incidències qualsevol acte que
no suposi disposició de la relació jurídica processal, l’ad-
vocat de l’Estat no necessita autorització o consulta, lle-
vat que l’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat disposi una altra cosa.

2. Els actes de desistiment, renúncia o reconeixe-
ment processal, total o parcial, de pretensions de fons
requereixen una autorització prèvia de l’òrgan legitimat
en cada cas. En els recursos d’empara n’hi ha prou amb
l’autorització de l’advocat general de l’Estat-director del

Servei Jurídic de l’Estat. A aquestes finalitats, l’Advocacia
de l’Estat pot elevar, quan ho consideri procedent, les
propostes corresponents. La certificació de l’acord dictat
s’ha d’adjuntar a l’escrit en què aquests actes es for-
malitzin.

3. L’advocat de l’Estat ha de recórrer en súplica con-
tra les provisions i les actuacions del Tribunal Consti-
tucional que siguin desfavorables als interessos pels
quals postula quan consideri que hi ha un fonament jurí-
dic clar perquè el recurs prosperi.

4. En el cas que el Tribunal Constitucional imposi
costes a part o parts no representades i defensades per
l’advocat de l’Estat, als honoraris que li corresponguin
se’ls ha de donar la destinació que preveuen les lleis.

5. Quan l’òrgan o l’Administració defensats i repre-
sentats per l’advocat de l’Estat hagin de plantejar inci-
dències d’execució, aquestes s’han de promoure a través
de l’Advocacia de l’Estat que en cada cas correspongui.

6. Qualsevol òrgan de l’Administració General de
l’Estat o dels seus organismes públics ha de prestar a
l’Advocacia de l’Estat davant el Tribunal Constitucional
l’assistència i la co�aboració necessàries, i ha de facilitar
totes les dades, els informes o els antecedents que li
siguin so�icitats per l’esmentada Advocacia per al millor
compliment de la seva missió.

Article 60. Comunicació amb l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat.

Els advocats de l’Estat que tinguin encomanades les
funcions a què aquest capítol es refereix han d’observar,
a més de les prevencions anteriorment establertes, les
següents:

a) L’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat pot requerir la còpia de tots els escrits
processals que formulin, a fi que el centre pugui donar,
quan ho consideri necessari, les instruccions oportunes.

b) Han de remetre a l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat una còpia de
les sentències del tribunal que els siguin notificades, així
com de les actuacions i les provisions d’una importància
més gran.

c) Han de tenir cura de complir i demanar que es
compleixin les normes processals aplicables.

TÍTOL IV

La Inspecció dels Serveis de l’Advocacia General
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat

Article 61. Àmbit, funcions i direcció de la Inspecció
dels Serveis de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat.

1. Tots els òrgans i les unitats administratius, així
com els llocs de treball reservats als advocats de l’Estat,
integrants del Servei Jurídic de l’Estat, estan sotmesos
al control de la Inspecció dels Serveis de l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
sense perjudici de les competències que corresponguin
al Ministeri d’Administracions Públiques.

2. Correspon a la Inspecció dels Serveis de l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat, sense perjudici d’altres competències que pugui
atribuir a aquesta la normativa orgànica del Ministeri
de Justícia, el control d’eficàcia, eficiència i qualitat de
les tasques que ha de desenvolupar el Servei Jurídic
de l’Estat i, en particular, les funcions següents:

a) La inspecció operativa de la gestió de les advo-
cacies de l’Estat i altres òrgans, unitats i llocs de treball
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dependents de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció
del Servei Jurídic de l’Estat o que hi estan integrades.

b) La inspecció tecnicojurídica de l’actuació dels
òrgans, unitats o serveis que tinguin atribuïdes les fun-
cions d’assistència jurídica a la qual es refereix l’article 1
d’aquest Reglament.

3. S’entén per inspecció tecnicojurídica el control
dels criteris interpretatius de la normativa jurídica apli-
cats pels òrgans i les unitats sotmesos a inspecció en
la seva actuació consultiva i contenciosa, així com el
control de l’actuació processal desenvolupada en defen-
sa dels interessos dels ens representats davant els jutjats
i tribunals de Justícia i, si s’escau, en procediments extra-
judicials i prejudicials.

Els advocats de l’Estat que exerceixin aquesta funció
han de comprovar especialment si els criteris interpre-
tatius i l’actuació processal a la qual s’ha fet referència
es van ajustar a les instruccions i els dictàmens que,
si s’escau, hagi emès l’Advocacia General de l’Es-
tat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

4. La direcció de la Inspecció dels Serveis de l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat correspon a l’advocat general de l’Estat-director
del Servei Jurídic de l’Estat i l’exerceix l’Advocacia de
l’Estat en el Ministeri de Justícia, sense perjudici de la
facultat d’avocació que li correspon a aquell en els termes
previstos legalment.

5. L’advocat de l’Estat en cap en el Ministeri de
Justícia ha de ser membre de la Comissió Coordinadora
d’Inspeccions Generals de Serveis dels departaments
ministerials.

Article 62. Exercici de la inspecció dels serveis.

1. Correspon l’exercici de les funcions d’inspecció
als advocats de l’Estat designats per fer-ho i auxiliats
pel personal co�aborador necessari, de conformitat amb
el que disposa aquest Reglament.

2. Els inspectors dels Serveis, en l’exercici de les
seves funcions, actuen amb el caràcter de delegats del
ministre de Justícia i de l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat; i, com a tals,
gaudeixen de total independència respecte dels òrgans
i persones objecte d’inspecció, sense perjudici de man-
tenir la més estreta co�aboració amb ells per al millor
acompliment de les seves tasques i el compliment dels
seus objectius.

Article 63. Organització de les inspeccions dels serveis.

1. La Inspecció dels Serveis s’organitza dins del terri-
tori nacional per zones geogràfiques d’actuació, com-
prensives de l’àmbit d’una o més comunitats autònomes.
L’organització i l’adscripció dels inspectors dels serveis
a les zones l’ha d’acordar l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat i s’ha de publicar
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. Amb independència del que disposa l’apartat
anterior, l’advocat de l’Estat en cap en el Ministeri de
Justícia pot encomanar a les inspeccions dels serveis
comeses específiques en matèria d’inspecció d’àrees fun-
cionals o sectors d’activitat, així com altres de qualsevol
naturalesa de la competència de la Inspecció dels Serveis
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat.

3. Els anteriors criteris d’organització no impedeixen
l’actuació de les inspeccions dels serveis en les tasques
d’inspecció que els encomanin l’advocat general de l’Es-
tat-director del Servei Jurídic de l’Estat o l’advocat de
l’Estat en cap en el Ministeri de Justícia, fora de la zona
o l’àmbit assignats.

Article 64. Deure de co�aboració.

1. Tots els funcionaris i el personal laboral dels
òrgans i les unitats sotmesos a inspecció han de prestar
als advocats de l’Estat que la facin la màxima co�abo-
ració per al millor compliment de les seves funcions.

2. El personal de les inspeccions dels serveis en
l’exercici de les seves funcions té accés als locals, al
personal i a la documentació i informació de què disposin
els òrgans i les unitats inspeccionats, sigui quina sigui
la seva naturalesa. Aquest accés queda limitat a l’àmbit
estricte de l’objecte de la inspecció, sense que en cap
cas es pugui estendre a dades que afectin la intimitat
de les persones o els drets de tercers.

3. Els advocats de l’Estat encarregats de la inspecció
han de comunicar a l’advocat de l’Estat en cap del Minis-
teri de Justícia de forma immediata qualsevol acte que
contravingui al que estableix aquest article i, en parti-
cular:

a) Qualsevol actuació tendent a menyscabar la inde-
pendència del personal inspector respecte dels òrgans
i el personal sotmesos a control.

b) Els actes que comportin obstrucció o manca de
co�aboració en el desenvolupament de les actuacions
d’inspecció.

c) La negativa, l’obstrucció o la falsedat en la comu-
nicació de la informació requerida o en l’accés a les
dades so�icitades per a la realització de les actuacions
d’inspecció.

Article 65. Obligacions del personal de la Inspecció dels
serveis.

1. El personal de les inspeccions dels serveis està
obligat al més rigorós sigil professional en relació amb
les actuacions que faci, que s’estén a totes les dades,
els informes i la informació de qualsevol tipus a què
tingui accés en l’exercici de les seves funcions.

2. Els inspectors dels serveis i el seu personal co�a-
borador estan obligats a identificar-se com a tals davant
el personal objecte de les actuacions d’inspecció.

TÍTOL V

Disposicions relatives al cos d’advocats
de l’Estat

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 66. Adscripció del cos d’advocats de l’Estat al
Ministeri de Justícia.

1. El cos d’advocats de l’Estat està adscrit al Minis-
teri de Justícia, i corresponen a aquest departament les
competències pròpies d’aquesta adscripció respecte als
seus funcionaris.

2. Els llocs de treball que tinguin atribuïdes les fun-
cions d’assistència jurídica a les quals es refereix l’ar-
ticle 1 de la Llei d’assistència jurídica a l’Estat i insti-
tucions públiques estan reservats amb caràcter exclusiu
als funcionaris del cos d’advocats de l’Estat i figuren
sense cap exclusió en la relació de llocs de treball de
l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic
de l’Estat.

Article 67. Provisió de llocs de treball.

1. Són proveïts pel sistema de lliure designació
entre funcionaris del cos d’advocats de l’Estat els llocs
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que en cada moment determini la relació de llocs de
treball.

2. La convocatòria i resolució dels concursos de
mèrits per a la provisió de llocs de treball reservats en
exclusiva al cos d’advocats de l’Estat corresponen al
ministre de Justícia, a proposta de l’advocat general de
l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat.

Article 68. Lletrats habilitats.

1. Quan el servei ho requereixi, l’advocat general
de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat pot habilitar
funcionaris llicenciats en dret perquè realitzin determi-
nades actuacions en substitució de l’advocat de l’Estat.
A aquests mateixos efectes i quan no es pugui fer l’es-
mentada habilitació en favor de funcionaris, excepcio-
nalment, també pot habilitar lletrats no funcionaris.

En el cas que el funcionari que es pretén habilitar
no estigui inclòs en la relació de llocs de treball de l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat, l’habilitació s’ha de conferir amb l’informe favo-
rable previ del subsecretari del departament al qual per-
tanyi tal funcionari.

L’habilitació a la qual es refereixen els paràgrafs ante-
riors pot ser revocada en qualsevol moment per l’advocat
general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat.

2. En tot cas, els lletrats habilitats, siguin funcionaris
o no, i, en el primer cas, figurin o no els seus llocs de
treball en la relació de llocs de treball de l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat,
han d’actuar sota les ordres i la direcció tècnica de l’ad-
vocat de l’Estat en cap corresponent. Aquests lletrats
habilitats gaudeixen del règim de representació i defensa
en judici que per llei correspon al Servei Jurídic de l’Estat,
i actuen en judici sota l’expressa denominació de lletrats
habilitats de l’Advocacia de l’Estat de què es tracti.

3. Quan els lletrats habilitats que compleixin la con-
dició de funcionaris desenvolupin aquesta activitat amb
el caràcter d’extraordinària respecte a les que corres-
ponen al seu lloc de treball, poden ser retribuïts pel Minis-
teri de Justícia mitjançant el sistema de gratificacions
a les quals es refereix l’article 23.3.d) de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, d’acord amb l’autorització que atorga l’ar-
ticle 124 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Article 69. Designació d’advocats per a casos espe-
cials.

1. Amb caràcter excepcional, el ministre de Justícia,
a proposta motivada del titular del departament minis-
terial interessat i amb l’informe previ de l’advocat general
de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat, pot acordar
que un advocat en exercici, especialment designat a l’e-
fecte, actuï en un assumpte determinat en representació
i defensa de l’Estat.

2. L’advocat designat per a casos especials ha d’a-
justar les actuacions a les normes que preveu aquest
Reglament per als advocats de l’Estat.

Article 70. Designació especial.

1. L’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat pot designar especialment un o més
advocats de l’Estat perquè s’encarreguin d’un o diversos
assumptes o actuacions concretes. Aquesta designació
s’ha de comunicar a l’advocat de l’Estat en cap, que
l’ha de tenir en compte per a la distribució del treball
en l’advocacia de l’Estat respectiva.

2. Quan la transcendència de l’assumpte ho reque-
reixi, l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurí-
dic de l’Estat pot constituir grups de treball, integrats

per advocats de l’Estat de diferents advocacies de l’Estat,
per tractar o portar assumptes, contenciosos o consul-
tius. La coordinació d’aquests grups de treball correspon
a l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat, que dicta les seves pautes o els criteris
generals d’actuació i els proveeix dels mitjans adequats
per a l’acompliment de la seva funció.

Article 71. Direcció de les advocacies de l’Estat.

1. En les unitats en què hi hagi més d’un advocat
de l’Estat, el que tingui atribuïda la direcció ha d’exercir
les funcions següents:

a) Disposar la distribució dels assumptes entre els
advocats de l’Estat adscrits a la unitat.

b) Portar la direcció i inspecció internes dels
assumptes propis de l’Advocacia de l’Estat i resoldre els
dubtes que sobre aquests assumptes es puguin suscitar.

c) Adreçar les comunicacions amb l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat
i altres centres o autoritats en els casos que sigui neces-
sari.

d) Exercir la direcció del personal administratiu i de
suport adscrit a l’Advocacia de l’Estat.

e) Reservar per a si la part de servei o serveis d’im-
portància més gran i assumir personalment qualssevol
assumptes quan, per la seva índole o rellevància, ho
consideri procedent.

2. Sense perjudici de la responsabilitat de l’advocat
de l’Estat en cap en l’exercici de les seves funcions, tant
ell com els altres advocats de l’Estat tenen la que sigui
procedent en tots els assumptes que, d’acord amb la
distribució de serveis, els hagin correspost.

Article 72. Suplència.

1. En els casos d’absència, vacant o malaltia d’algun
dels subdirectors generals o dels advocats de l’Estat en
cap, són suplerts temporalment per l’advocat de l’Estat
que designi el secretari d’Estat de Justícia. Si no n’hi
ha, l’ordre de suplència l’ha d’acordar l’advocat general
de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat. A falta
d’ambdues determinacions, aquells són suplerts per l’ad-
vocat de l’Estat que ocupi el lloc immediatament inferior
en la relació de llocs de treball de la Subdirecció o Advo-
cacia de l’Estat corresponent. En cas que n’hi hagi diver-
sos, la suplència correspon al de més antiguitat a la
unitat i, en cas d’igualtat, al de nombre més baix a l’es-
calafó del cos d’advocats de l’Estat.

2. En els casos d’absència, vacant o malaltia d’un
advocat de l’Estat, aquest ha de ser suplert per qui desig-
ni l’advocat de l’Estat en cap.

Article 73. Expedient personal.

L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat ha de portar per a cada advocat de l’Estat
un expedient personal en el qual es fan constar les inci-
dències de la seva carrera administrativa.

Article 74. Uniforme i insígnies.

1. Els advocats de l’Estat, en qualsevol de les situa-
cions en què es trobin, i mentre no siguin separats del
servei, tenen dret a usar l’uniforme establert com a dis-
tintiu del cos.

2. Quan els advocats de l’Estat actuïn com a tals
davant els jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, han
d’usar el vestit de toga i portar la placa i medalla, així
com birret, si s’escau.

3. L’uniforme, la placa i la medalla són els que deter-
mina una ordre ministerial.
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CAPÍTOL II

Ingrés al cos d’advocats de l’Estat

Article 75. Oposició per a l’ingrés al cos d’advocats
de l’Estat.

1. L’ingrés al cos d’advocats de l’Estat s’efectua d’a-
cord amb l’oferta d’ocupació pública, exclusivament a
través del sistema d’oposició lliure entre llicenciats en
dret, mitjançant una convocatòria pública del Ministeri
de Justícia.

2. L’oposició es regeix pel que estableix la normativa
general sobre ingrés del personal al servei de l’Admi-
nistració General de l’Estat, amb les especificacions que
indiquen els apartats següents.

3. La Direcció General de la Funció Pública, a pro-
posta de l’advocat general de l’Estat-director del Servei
Jurídic de l’Estat, ha d’informar sobre el contingut del
programa i la convocatòria de les proves selectives.

4. L’oposició consta de cinc exercicis, dels quals
dos tenen caràcter teòric; dos, caràcter pràctic, i un con-
sisteix en la lectura i la traducció de, com a mínim, un
idioma estranger, tots ells amb eficàcia eliminatòria.

5. Els exercicis teòrics es fan d’acord amb el pro-
grama que el Ministeri de Justícia aprovi a l’efecte i
que es publica en el «Butlletí Oficial de l’Estat» amb sis
mesos d’antelació, com a mínim, a la data de la con-
vocatòria.

6. Els exercicis pràctics consisteixen a resoldre o
informar raonadament assumptes o expedients relacio-
nats amb les matèries en què tenen competència l’Ad-
vocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de
l’Estat o les advocacies de l’Estat.

Article 76. Composició i funcionament del tribunal.

1. El tribunal es compon dels set membres
següents, nomenats pel ministre de Justícia:

a) President: un advocat de l’Estat que tingui la cate-
goria de subdirector general o estigui en actiu amb més
de 15 anys de serveis efectius, proposat per l’advocat
general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat.

b) Vocals: dos magistrats amb més de 10 anys
d’exercici efectiu en aquesta categoria, un dels quals,

almenys, ha de ser especialista contenciós administratiu,
i són proposats ambdós pel Consell General del Poder
Judicial; un funcionari del Ministeri d’Administracions
Públiques llicenciat en dret i amb categoria de subdi-
rector general, proposat pel secretari d’Estat per a l’Ad-
ministració Pública, o un registrador de la propietat o
notari, proposat per la Direcció General dels Registres
i del Notariat; un catedràtic d’universitat d’alguna de les
disciplines relacionades al programa d’oposicions, pro-
posat pel Consell de Coordinació Universitària, o un lle-
trat del Consell d’Estat proposat pel secretari general
de l’esmentat alt òrgan consultiu, o un lletrat de les Corts
Generals proposat pel secretari general del Congrés dels
Diputats o del Senat; i dos advocats de l’Estat proposats
per l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic
de l’Estat, dels quals exerceix les funcions de secretari
el que figuri a l’escalafó del cos amb menys antiguitat.

2. Per actuar vàlidament el tribunal ha de tenir, com
a mínim, cinc dels seus membres.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

15891 CORRECCIÓ d’errada del Reial decret
832/2003, de 27 de juny, pel qual s’esta-
bleixen l’ordenació general i els ensenya-
ments comuns del batxillerat. («BOE» 189,
de 8-8-2003.)

Havent observat una errada al Reial decret
832/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen l’or-
denació general i els ensenyaments comuns del batxi-
llerat, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núme-
ro 159, de 4 de juliol de 2003, i en el suplement en
català número 16, d’1 d’agost de 2003, es procedeix
a fer-ne la rectificació oportuna referida a la versió en
llengua catalana:

A continuació de l’annex I del Reial decret 832/2003,
de 27 de juny, publicat a les pàgines 2926 a 2980,
s’hi ha d’inserir l’annex II següent:

«ANNEX II

Horari escolar corresponent als ensenyaments comuns per al batxillerat

Primer curs Hores Segon curs Hores

Assignatures comunes. Educació física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 —
Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Història de la filosofia i de la ciència. 65

— Història d’Espanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Llengua castellana i literatura I . . . . . . 105 Llengua castellana i literatura II . . . . . 95
Llengua estrangera I . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Llengua estrangera II . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Societat, cultura i religió . . . . . . . . . . . . . 70 —

Assignatures de modalitat. Tres assignatures específiques . . . . . . 210 Tres assignatures específiques . . . . . . 240

Total. 595 560

D’acord amb el que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, les comunitats autònomes que, juntament amb la llengua castellana, tinguin una altra llengua oficial
disposen per a l’organització dels ensenyaments de la llengua esmentada del 10 per cent de l’horari escolar total
que es deriva d’aquest annex. En tot cas, l’horari escolar corresponent als ensenyaments comuns de la llengua
castellana i literatura ha de ser, com a mínim, de 3 hores setmanals per a cada curs.»


