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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
REIAL DECRET 1/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reial decret
326/2002, de 5 d’abril, sobre règim de nomenament dels membres substituts
del ministeri fiscal.

El règim de nomenament dels advocats fiscals substituts s’ha anat perfeccionant amb
el transcurs del temps, i el Reial decret 326/2002, de 5 d’abril, constitueix la cobertura
normativa més completa que s’ha dictat fins ara per regular la selecció, el nomenament i
les funcions de substitució de caràcter no permanent dels fiscals substituts del Tribunal
Suprem i dels advocats fiscals substituts els únics requisits dels quals són, per tal com no
són fiscals de carrera, estar en possessió de la llicenciatura en dret, complir els exigits per
a l’ingrés en la carrera fiscal, tenir la residència habitual en la demarcació on tingui la seu
la fiscalia o adscripció permanent en què hagin de prestar serveis i no superin l’edat que
es determini en cada convocatòria.
Aquest Reial decret de 5 d’abril de 2002 pretenia perfeccionar el barem de mèrits que
determina la proposta de nomenament, agilitar la tramitació de les sol·licituds mitjançant la
seva presentació exclusiva davant la Fiscalia General de l’Estat, disposar de l’informe
d’idoneïtat dels candidats emès pels fiscals en cap i establir un nombre limitat de places a
cobrir per substitució en cada fiscalia durant cada any judicial. Posteriorment, aquesta
disposició reglamentària va ser modificada pel Reial decret 92/2006, de 3 de febrer,
l’objectiu del qual era millorar el barem de mèrits a valorar en els aspirants, de manera que
es va introduir el coneixement del dret o llengua propis de les comunitats autònomes, per
primera vegada es va valorar estar en possessió del títol de llicenciat en criminologia, i es
va retocar puntualment l’assignació de punts d’algun dels mèrits previstos.
Tenint en compte l’experiència acumulada durant els últims processos selectius, torna
a ser necessari modificar el Reial decret 326/2002, de manera que s’atorgui més
transparència i seguretat jurídica al concurs públic en totes les seves fases, des de la
convocatòria fins a la resolució, i es detallin en aquesta via reglamentària, amb més claredat
i precisió, els mèrits que es valoren en els aspirants, i que en tot cas s’acullin els nombrosos
pronunciaments jurisdiccionals que s’han realitzat a propòsit de les convocatòries i resolució
dels processos selectius per al nomenament com a membre substitut del ministeri fiscal.
També s’aprofita aquesta modificació per introduir unes mínimes precisions respecte a la
tramitació dels expedients per part de la Fiscalia General de l’Estat i del Ministeri de Justícia
amb un abast merament organitzatiu i domèstic, però que simplificarà notablement el
procediment administratiu. Així, s’elabora i es dóna publicitat a una llista provisional dels
participants en el procés selectiu amb la relació de tots els seus mèrits i la puntuació total
obtinguda, s’atorga un tràmit d’al·legacions i s’elabora i publicita una llista definitiva dels
aspirants seleccionats, tot això amb la finalitat de prevenir i evitar, sempre que sigui
possible, la interposició de recursos en seu governativa o jurisdiccional contenciosa
administrativa les pretensions dels quals poden ser resoltes de manera senzilla al llarg del
procediment administratiu.
El present Reial decret es dicta tenint en compte les competències reglamentàries que,
en aquesta matèria específica, exerceix el Ministeri de Justícia de conformitat amb el Reial
decret 1475/2004, de 18 de juny, pel qual es desplega la seva estructura orgànica bàsica.
Aquest Reial decret ha estat sotmès al tràmit d’audiència pública a través de les
associacions de fiscals inscrites oficialment en el registre corresponent del Ministeri de
Justícia.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 14.4 j) de la Llei 50/1981, de 30 de desembre,
per la qual s’aprova l’Estatut orgànic del ministeri fiscal, el Consell Fiscal ha emès informe
sobre el present Reial decret.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’informe de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de gener de 2008,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 326/2002, de 5 d’abril, sobre règim de
nomenament dels membres substituts del ministeri fiscal.
U.

L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:
«Abans del 15 de març de cada any, amb la proposta motivada del Fiscal
General de l’Estat, el ministre de Justícia ha d’assenyalar el nombre de places a
cobrir per substitució en cada fiscalia durant l’any judicial següent, i ha de convocar
concurs públic per a la selecció mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el
“Butlletí Oficial de l’Estat”».

Dos.

La lletra e) de l’apartat 2 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«e) Les instàncies i els documents que les acompanyin s’han de referir al
model de sol·licitud que es publica amb la convocatòria i hi han d’adjuntar fotocòpies
compulsades del document nacional d’identitat, del títol de llicenciat en dret o del
justificant del seu pagament, de la certificació de l’expedient acadèmic de la
indicada llicenciatura, així com de tots els documents que siguin acreditatius dels
mèrits al·legats pel concursant. El certificat d’antecedents penals de tots els
aspirants que participin en la convocatòria l’ha d’aportar directament el Ministeri de
Justícia a través dels seus òrgans administratius.
El termini de presentació de sol·licituds i d’acreditació de mèrits té caràcter
preclusiu.»
Tres.

L’article 5 queda redactat de la manera següent:

a) Estar en possessió del títol de doctor en dret, 3 punts. En cap cas es valora
l’assistència a jornades, l’obtenció de diplomes, la realització de treballs o estudis
o la superació de cursos que el candidat hagi pogut realitzar dins el programa de
doctorat.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en criminologia, 2 punts.
En cap cas es valoren altres estudis en aquesta matèria diferents dels de la
llicenciatura o grau.
c) Haver realitzat tasques, en temps efectiu i degudament acreditades,
d’exercici de substitució en la carrera judicial o fiscal o de secretariat judicial, 0,25
punts per cada sis mesos acreditats, en els deu primers anys, i 0,125 punts per
cada sis mesos acreditats, en els anys onzè i següents. En cap cas es computen
ni puntuen períodes de substitució inferiors a sis mesos complets.
L’exercici de la funció dels antics jutges de districte substituts i fiscals de
districte substituts, sempre que s’hagin portat a terme amb posterioritat a l’entrada
en vigor de la Llei orgànica 5/1981, de 16 de novembre, d’integració de la carrera
judicial i del secretariat de l’Administració de Justícia, es valora amb 0,125 punts
per cada sis mesos acreditats, amb un màxim de 3 punts.
L’exercici d’altres professions jurídiques es valora amb 0,125 punts per cada
sis mesos acreditats, amb un màxim de 3 punts. A aquests efectes, es consideren
professions jurídiques les d’advocat de l’Estat substitut o la de l’exercici lliure de la
professió d’advocat o de procurador dels tribunals. Les professions d’advocat i de
procurador dels tribunals es valoren com a mèrit únicament si es donen els requisits
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«1. Tenen preferència per optar a aquestes places els qui hagin pertangut a
la carrera judicial o fiscal per un període no inferior a deu anys.
2. L’ordre de prelació el fixen els mèrits de cada aspirant d’acord amb el
barem que es detalla a continuació:
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3. En igualtat de puntuació, tenen preferència els qui tinguin un millor
expedient acadèmic.
4. Una vegada rebudes les sol·licituds, en el termini de dos mesos des de la
finalització del termini de presentació que preveu la convocatòria, la Fiscalia
General de l’Estat ha de fer pública, en la seva seu i en les de les fiscalies de les
comunitats autònomes i fiscalies provincials, una llista provisional que ha d’incloure
una relació dels aspirants seleccionats en el procés, la valoració de cada un dels
seus mèrits i la puntuació total obtinguda. Els aspirants que hagin optat per a
places d’advocats fiscals substituts de diferents fiscalies únicament queden inclosos
en la llista de la fiscalia en què hagin obtingut millor posició respecte de la resta de
les seves preferències.
Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la publicació de la llista, per efectuar al·legacions davant la Fiscalia
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següents: alta i col·legiació com a exercent, durant un temps mínim de tres anys,
al col·legi professional corresponent; estar en possessió del títol d’una escola de
pràctica jurídica, i acreditar la intervenció com a defensa lletrada, almenys en 15
procediments judicials diferents per cada sis mesos que es pretengui fer valer, o
com a representació processal, almenys en 120 procediments judicials diferents
per cada sis mesos que es pretengui fer valer. En cap cas es valora la prestació per
part de l’advocat de mers serveis d’assessoria, assistència jurídica o mediació.
No es valoren, als efectes d’aquest apartat, l’ocupació de llocs d’assessoria o
contingut jurídic en l’Administració Pública que no suposin la real i efectiva
intervenció davant òrgans jurisdiccionals en defensa d’alguna de les parts.
d) Haver accedit a un cos o escala del grup A o A1, mitjançant la superació
d’una oposició pública per a l’exercici de llocs de treball en qualsevol administració
pública, en la seva condició de llicenciats o graduats en dret, 3 punts.
Per tal que el mèrit sigui valorat, és necessari que s’hagi adquirit la condició de
funcionari, és a dir, que s’hagi superat la fase d’oposició pública i, si s’escau, un
curs selectiu o de formació i que hi hagi nomenament i presa de possessió.
e) Aprovar algun exercici en les oposicions per a l’ingrés en les carreres
judicial o fiscal, 0,5 punts per cada exercici superat, fins a un màxim de 3 punts.
A aquests efectes, no es considera mèrit puntuable la superació de la fase de
concurs que s’estableix en alguns procediments específics d’accés a la carrera
judicial.
f) La docència universitària en disciplines jurídiques, 0,3 punts per cada any
d’exercici, amb un màxim de 3 punts. Per tal que aquest mèrit sigui puntuat,
s’exigeix que la docència s’hagi prestat com a professor en alguna de les modalitats
que preveu el títol IX de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Les diferents modalitats docents que preveu l’esmentat cos legal tenen caràcter
taxatiu. S’exclou la docència impartida en centres estrangers a Espanya conforme
als sistemes educatius d’altres països.
g) El coneixement del dret propi de la comunitat autònoma, que s’ha de valorar
sobre la base dels títols oficials de l’autoritat acadèmica corresponent, es valora
fins a un màxim d’1 punt. A aquests efectes, s’estableixen tres nivells de coneixement:
bàsic, mitjà o superior, amb una valoració per a cadascun de 0,33 punts.
Només s’ha de tenir en compte la puntuació obtinguda per aquest mèrit si la
plaça sol·licitada correspon a la comunitat autònoma en què regeixi aquest dret
propi.
h) El coneixement de la llengua cooficial pròpia de la comunitat autònoma,
acreditat mitjançant un títol oficial expedit per l’organisme públic competent, es valora
fins a un màxim d’1 punt. A aquests efectes, s’estableixen tres nivells de coneixement:
bàsic, mitjà o superior, amb una valoració per a cadascun de 0,33 punts.
Només s’ha de tenir en compte la puntuació obtinguda per aquest mèrit si la
plaça sol·licitada correspon a la comunitat autònoma en què la llengua esmentada
tingui caràcter cooficial.
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General de l’Estat, respecte de la valoració provisional de mèrits. Aquestes
al·legacions només es poden referir estrictament a la valoració de mèrits que hagin
quedat acreditats en el moment de la sol·licitud, respecte als quals no s’admet, en
cap cas, la seva esmena. El tràmit d’al·legacions esmentat no pot comportar la
invocació ni l’acreditació d’altres mèrits diferents dels de la sol·licitud.
Un cop vistes les al·legacions formulades, la Fiscalia General de l’Estat ha
d’elaborar la llista definitiva dels aspirants seleccionats, ordenada per puntuació de
més alta a més baixa, resultant de l’aplicació del barem, tenint en compte, al seu
torn, l’ordre de preferència manifestat per l’interessat i les necessitats del servei.
5. La concurrència de circumstàncies que impliquin la falta d’idoneïtat del
candidat, de conformitat amb l’article 12 següent, en determina automàticament
l’exclusió del procés, amb independència dels mèrits que compleixi el candidat,
que no s’entren a valorar.»
Disposició addicional única. Formació.
El Centre d’Estudis Jurídics pot preveure en els seus plans de formació continuada la
participació com a alumnes dels advocats fiscals substituts que hagin pres possessió del
seu càrrec, quan els seus cursos es refereixin a matèries relacionades amb la seva
activitat.
Disposició final primera. Títol competencial.
El present Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, 5a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’Administració de
Justícia.
Disposició final segona. Habilitació legal.
Es faculta el ministre de Justícia per dictar les disposicions necessàries per al
desplegament i l’execució del present Reial decret.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 11 de gener de 2008
JUAN CARLOS R.
El ministre de Justícia,
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