
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 143  Dijous 16 de juny de 2011  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10459 Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador 
dels tribunals.

El present Reial decret aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2006, de 
30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals. Aquesta 
Llei té com a objectiu principal millorar la capacitació professional d’advocats i procuradors 
pel que fa a col·laboradors rellevants de l’Administració de justícia amb la finalitat que els 
ciutadans tinguin garantit un assessorament, una defensa jurídica i una representació 
tècnica de qualitat com a elements essencials per a l’exercici del dret fonamental a la tutela 
judicial efectiva.

Per assolir l’objectiu d’una capacitació professional especialment qualificada la llei 
estableix un sistema de formació en l’excel·lència que té tres pilars bàsics: la realització 
d’un curs formatiu específic en el qual s’han d’adquirir un conjunt de competències 
professionals específiques, el desenvolupament d’un període de pràctiques externes i la 
realització d’una avaluació de l’aptitud professional que culmina el procés de capacitació 
amb caràcter previ a la inscripció en el col·legi professional corresponent.

D’acord amb el plantejament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, i el sistema d’ordenació 
d’ensenyaments universitaris oficials que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, el Reglament comença establint com a requisit previ per accedir als cursos 
específics de formació per a l’obtenció dels títols professionals d’advocat o procurador el 
de tenir un títol universitari que acrediti l’adquisició de determinades competències 
jurídiques que expressament es determinen. S’encomana a l’Agència Nacional d’Avaluació 
de la Qualitat i Acreditació o als òrgans d’avaluació de les comunitats autònomes la 
verificació dels continguts exigits a aquests efectes i l’acreditació corresponent. Amb la 
finalitat de simplificar el procediment i evitar duplicitats la verificació s’ha de portar a terme, 
com a regla, en el marc de l’avaluació del pla d’estudis corresponent. Atenent raons de 
seguretat jurídica, s’ha considerat oportú exonerar d’una nova acreditació aquells títols 
universitaris de grau que al moment d’entrar en vigor el Reglament disposin d’una resolució 
de verificació positiva del Consell d’Universitats amb la denominació de graduat en dret.

Pel que fa als cursos de formació, la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, dissenya un model 
en el qual intervenen tant les universitats com les escoles de pràctica jurídica dependents 
dels col·legis d’advocats. No obstant això, un dels elements nuclears del model és la 
preceptiva col·laboració entre les entitats habilitades per impartir els cursos de formació. 
Un exponent d’aquesta exigència és la previsió que conté la mateixa Llei 34/2006, de 30 
d’octubre, de la necessitat d’establir un conveni que garanteixi, en el cas de les universitats, 
la continuïtat pràctica de la formació substantiva rebuda, i en el de les escoles de pràctica 
jurídica, a més, la qualitat dels continguts impartits així com la idoneïtat de la titulació i 
qualificació del professorat. Aprofundint en aquesta mateixa línia, el Reglament preveu un 
instrument de cooperació reforçada entre les universitats i els col·legis professionals o les 
escoles de pràctica jurídica: la impartició conjunta de cursos de formació. Aquesta 
possibilitat permet economitzar esforços de tots els implicats i potenciar l’excel·lència de la 
formació, particularment en els àmbits geogràfics en els quals la disgregació de l’oferta 
formativa no tindria sentit.

En tot cas, amb la finalitat que les persones que es vulguin formar per a les professions 
d’advocat o procurador dels tribunals puguin fer-ho amb independència dels mitjans 
econòmics de què disposin, el Reglament preveu que el Govern ha d’atorgar beques en el 
marc del règim de les beques i ajudes personalitzades a l’estudi.
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Tant les universitats com les escoles de pràctica jurídica tenen un apreciable marge de 
llibertat en la configuració dels cursos de formació i del període de pràctiques. Així, pel que 
fa estrictament al període formatiu, el Reglament es limita a establir unes bases essencials 
com són, per exemple, que els plans d’estudis han d’estar integrats per 60 crèdits ECTS i, 
per descomptat, que han de garantir l’adquisició de les competències exigides per a cada 
professió. A partir d’aquestes bases es fuig de la imposició d’un model tancat de tal manera 
que cada entitat pugui configurar els màsters i cursos respectius amb un ampli grau 
d’autonomia.

Els cursos de formació s’han d’acreditar davant els ministeris de Justícia i d’Educació 
abans de posar-se en marxa i renovar l’acreditació periòdicament cada sis anys. Tot i que 
el procediment d’acreditació és diferent segons que es tracti de cursos de formació 
organitzats per les universitats o per les escoles de pràctica jurídica, es parteix d’una 
filosofia comuna: conjugar la necessitat de garantir la qualitat dels ensenyaments amb la 
simplificació dels tràmits i la reducció de càrregues administratives. Des d’aquesta 
perspectiva, el procediment d’acreditació se substancia davant el Ministeri de Justícia o bé 
davant el Ministeri d’Educació en funció de l’entitat organitzadora, això és, depenent de si 
es tracta d’una escola de pràctica jurídica o d’una universitat. En el primer supòsit, d’acord 
amb un procediment específic, mentre que en el segon, en el marc del procediment general 
de verificació dels títols universitaris oficials. En tot cas, la intervenció dels dos ministeris 
en els procediments, la previsió que tots els cursos han d’acreditar l’adquisició de les 
mateixes competències d’acord amb la professió a què vagin dirigits, la fixació d’uns criteris 
homogenis per a aquesta acreditació i el fet que la resolució final hagi de ser sempre 
conjunta per part dels ministeris de Justícia i Educació garanteixen suficientment la unitat 
de criteri pel que fa a la decisió última que s’adopti.

L’avaluació final de l’aptitud professional té com a finalitat assegurar que tots els 
professionals hagin adquirit les competències necessàries per a l’exercici de l’advocacia o 
de la procura. Partint d’aquesta finalitat general, el Reglament ordena el contingut i el 
desenvolupament de l’avaluació amb vista a uns objectius concrets. En primer lloc, a la 
necessitat que l’enfocament sigui eminentment pràctic i respongui a les situacions reals a 
les quals s’enfrontaran els futurs advocats i procuradors. En segon lloc, es persegueix que 
la prova comporti els menors costos i càrregues administratives possibles, tant per als 
aspirants com per a les administracions públiques. Per aquesta raó es preveu que la 
sol·licitud de participació en l’avaluació i el seu resultat es facilitin per mitjans telemàtics i 
es disposa que les dues proves d’avaluació s’hagin d’efectuar en un mateix dia, així com 
que el primer exercici consisteixi en la realització d’una prova de contestacions o respostes 
múltiples. En tercer i últim lloc, i en connexió directa amb el que s’ha indicat anteriorment, 
el Reglament parteix del fet que la prova no pot desconèixer l’esforç realitzat pels estudiants 
durant tot el procés formatiu previ. Per aquest motiu s’ha considerat convenient reconèixer 
l’esmentat mèrit en la qualificació del primer exercici de l’avaluació de l’aptitud, la superació 
del qual és a més preclusiva perquè el segon exercici, consistent en un cas pràctic, sigui 
corregit.

Finalment, amb vista a mitigar la inevitable incertesa inicial derivada de la implantació 
d’un nou model d’accés a l’exercici de les professions d’advocat i procurador dels tribunals, 
s’ha previst expressament que els ministeris de Justícia i Educació desenvolupin diverses 
proves pilot amb anterioritat a la celebració de la primera convocatòria d’avaluació i en 
facin públics els continguts. D’aquesta manera, es pot adquirir amb caràcter previ 
experiència suficient pel que fa a la gestió de les proves i els candidats disposen d’una 
orientació adequada sobre la seva estructura i continguts.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les mateixes competències de l’Estat que 
fonamenten la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, i de conformitat amb el que disposa la 
disposició final segona de l’esmentada norma que faculta el Govern, els ministeris de 
Justícia i d’Educació i la resta de departaments ministerials competents per dictar totes les 
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per al seu desplegament i execució. 
En la tramitació han estat consultats el Consell General de l’Advocacia Espanyola, el 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 143  Dijous 16 de juny de 2011  Secc. I. Pàg. 3

Consell General de Procuradors dels Tribunals d’Espanya, el Consell d’Universitats, la 
Conferència General de Política Universitària i el Ministeri de Política Territorial.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i d’Educació, amb l’aprovació 
prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell 
d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de juny 
de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre 
l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, que s’insereix com a annex 
al present Reial decret.

Disposició addicional primera. Proves pilot.

Amb anterioritat a la celebració de la primera prova d’avaluació de l’aptitud professional 
els ministeris de Justícia i Educació, en col·laboració amb les comunitats autònomes, el 
Consell d’Universitats, el Consell General de l’Advocacia d’Espanya i el Consell General 
de Procuradors d’Espanya, han de desenvolupar proves pilot de caràcter orientatiu el 
contingut i resultats de les quals han de ser lliurement accessibles per mitjans electrònics.

Disposició addicional segona. Informe d’avaluació.

Al cap de tres anys de l’entrada en vigor del present Reial decret, els ministeris de 
Justícia i Educació han d’elevar un informe al Consell de Ministres sobre el funcionament 
del sistema previst per a l’accés a l’advocacia i a la procura, avaluant la interrelació entre 
les dues professions i el grau d’eficàcia de la implantació.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.1a, 6a i 30a de la Constitució.
Disposició final segona. Desplegament normatiu.
S’autoritza els ministres de Justícia i d’Educació perquè mitjançant una ordre conjunta 

dictin totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el mateix dia que la Llei 34/2006, de 30 d’octubre.

Madrid, 3 de juny de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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REGLAMENT DE LA LLEI 34/2006, DE 30 D’OCTUBRE, SOBRE L’ACCÉS A LES 
PROFESSIONS D’ADVOCAT I PROCURADOR DELS TRIBUNALS

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte.
Article 2. Requisits generals.
Article 3. Requisits de titulació.

Capítol II. Formació especialitzada.

Article 4. Cursos de formació.
Article 5. Col·laboració institucional.
Article 6. Acreditació dels cursos de formació impartits per les escoles de pràctica 

jurídica.
Article 7. Acreditació professional de la formació impartida per les universitats.
Article 8. Registre administratiu.
Article 9. Beques per a la realització dels cursos de formació.
Article 10. Competències dels cursos de formació per a l’accés a la professió 

d’advocat.
Article 11. Competències dels cursos de formació per a l’accés a la professió de 

procurador dels tribunals.
Article 12. Configuració dels plans d’estudi dels cursos de formació.
Article 13. Professorat.
Capítol III. Pràctiques externes.
Article 14. Contingut de les pràctiques externes.
Article 15. Llocs de realització de les pràctiques.
Article 16. Tutories.
Capítol IV. Acreditació de la capacitació professional.
Article 17. Contingut de l’avaluació.
Article 18. Convocatòria de l’avaluació.
Article 19. Comissió d’avaluació.
Article 20. Qualificació de l’avaluació.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament té per objecte desplegar la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, que regula 
les condicions d’obtenció del títol professional d’advocat i el títol professional de procurador 
dels tribunals.

Article 2. Requisits generals.

1. L’obtenció del títol professional d’advocat o de procurador dels tribunals requereix 
el compliment dels requisits següents:

a) Tenir el títol de llicenciat en dret, graduat en dret o un altre títol universitari de grau 
equivalent que reuneixi els requisits que estableix l’article 3 d’aquest Reglament.

b) Acreditar la superació d’algun dels cursos de formació que comprenguin el conjunt 
de competències necessàries per a l’exercici de les esmentades professions en els termes 
que preveu aquest Reglament.

c) Desenvolupar un període formatiu de pràctiques en institucions, entitats o 
despatxos, relacionats amb l’exercici d’aquestes professions.
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d) Superar la prova d’avaluació final acreditativa de la respectiva capacitació 
professional.

2. La formació i l’avaluació d’aptitud professional s’ha de realitzar de conformitat amb 
els principis de no-discriminació i accessibilitat universal. Així mateix, en els llocs de 
realització de les pràctiques s’han de garantir a les persones amb discapacitat els suports 
tecnològics necessaris i l’eliminació de les possibles barreres físiques i de comunicació.

Article 3. Requisits de titulació.

1. Els títols universitaris de grau a què es refereix la lletra a) de l’article 2 han 
d’acreditar l’adquisició de les competències jurídiques següents:

a) Conèixer i comprendre els elements, estructura, recursos, interpretació i aplicació 
de l’ordenament jurídic i interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de 
cadascun dels diferents ordres jurídics.

b) Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes 
jurídics, així com la posició jurídica de les persones en les seves relacions amb 
l’Administració i en general amb els poders públics.

c) Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les 
normes aplicables en cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els 
principis i els valors constitucionals.

d) Interpretar textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària utilitzant els 
principis jurídics i els valors i principis socials, ètics i deontològics com a eines d’anàlisi.

e) Pronunciar-se amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica 
relativa a les diverses matèries jurídiques.

f) Resoldre casos pràctics conforme al dret positiu vigent, cosa que implica l’elaboració 
prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la selecció i interpretació 
de la dada de dret positiu aplicable i l’exposició argumentada de la subsumpció.

g) Utilitzar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les 
diferents branques del dret: redactar de forma ordenada i comprensible documents jurídics. 
Comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics usant els 
registres adequats en cada context.

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions per a la recerca i 
obtenció d’informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, 
etc.), així com eines de treball i comunicació.

2. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o els òrgans d’avaluació 
de les comunitats autònomes a què es refereix l’article 24.3 del Reial decret 1393/2007, de 
29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials han 
d’incloure, si s’escau, a l’informe d’avaluació que emeten en el procediment de verificació 
del pla d’estudis corresponent, l’acreditació del compliment de les exigències que preveu 
l’apartat anterior.

3. S’entén que compleixen els requisits previstos a l’apartat primer els títols 
universitaris de grau que al moment d’entrar en vigor aquest Reglament hagin obtingut, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 24 i 25 del Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
resolució de verificació positiva del Consell d’Universitats amb la denominació de graduat 
en dret.
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CAPÍTOL II

Formació especialitzada

Article 4. Cursos de formació.

1. La formació a què es refereix l’apartat b) de l’article 2, requerida per a la presentació 
a la prova d’avaluació final per a l’obtenció del títol professional d’advocat o de procurador 
dels tribunals, pot ser adquirida a través de les vies següents:

a) Formació impartida en universitats públiques o privades en el marc dels 
ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol oficial de màster universitari. Aquests 
cursos també es poden configurar combinant crèdits pertanyents a diferents plans d’estudis 
d’ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol oficial de postgrau de la mateixa o una 
altra universitat, espanyola o estrangera. A més, les universitats poden reconèixer crèdits 
obtinguts en altres ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol oficial de postgrau de la 
mateixa o una altra universitat.

b) Cursos de formació impartits per les escoles de pràctica jurídica creades pels 
col·legis d’advocats i homologades pel Consell General de l’Advocacia, d’acord amb 
criteris públics, objectius i no discriminatoris.

c) Formació impartida conjuntament per les universitats públiques o privades i les 
escoles de pràctica jurídica homologades pel Consell General de l’Advocacia. Els cursos 
poden ser configurats d’acord amb el que preveu la lletra a), i en tot cas el seu pla d’estudis 
ha d’haver estat verificat prèviament com a ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol 
oficial de màster universitari.

Tots els cursos de formació, amb independència de qui els organitzi, han de garantir la 
realització d’un període de pràctiques externes de qualitat conforme al que preveu el 
capítol III d’aquest Reglament.

2. Les institucions i entitats habilitades per impartir formació orientada a obtenir els 
títols professionals d’advocat i procurador dels tribunals han d’obtenir, abans de començar 
a impartir-ne, l’acreditació dels cursos que preveu l’article 2.2 de la Llei 34/2006, de 30 
d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 6 i 7 d’aquest Reglament.

Article 5. Col·laboració institucional.

1. Les universitats que vulguin impartir cursos de formació als quals es refereix 
l’apartat a) de l’article anterior per a l’obtenció del títol professional d’advocat o de 
procurador dels tribunals han de formalitzar un conveni almenys amb un col·legi d’advocats 
o amb un col·legi de procuradors dels tribunals, respectivament, per tal de garantir el 
compliment dels requisits del període de pràctiques que estableix el present Reglament.

2. De la mateixa manera, els col·legis d’advocats les escoles de pràctica jurídica dels 
quals vulguin impartir cursos de formació dels que recull la lletra b) de l’article anterior han 
de formalitzar un conveni almenys amb una universitat, amb el fi d’assegurar el compliment 
dels requisits que estableix aquest Reglament relatius a les competències professionals, i 
idoneïtat de la titulació i la qualificació del professorat.

3. Quan una universitat ofereixi a un col·legi d’advocats o un col·legi de procuradors 
un conveni per tal de complir el que preveuen els dos apartats anteriors, la institució la 
col·laboració de la qual es reclama no en pot rebutjar la formalització llevat que acrediti la 
impossibilitat d’assumir les obligacions que el conveni imposa o que l’entitat ofereixi uns 
termes i condicions alternatius que siguin raonables per assolir els objectius proposats.

Passa el mateix quan es tracti d’un conveni ofert per una escola de pràctica jurídica a 
una universitat.

4. La Universitat Nacional d’Educació a Distància pot acordar la col·laboració 
institucional que preveu aquest article amb els corresponents consells generals de col·legis 
professionals d’advocats i de procuradors dels tribunals.
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Article 6. Acreditació dels cursos de formació impartits per les escoles de pràctica jurídica.

1. El procediment d’acreditació dels cursos de formació impartits per les escoles de 
pràctica jurídica de conformitat amb la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 4 s’ha de sotmetre 
al règim següent:

a) La sol·licitud d’acreditació dels cursos de formació s’ha de dirigir al Ministeri de 
Justícia, que ha d’avaluar la qualitat del curs, d’acord amb els criteris següents:

1. La rellevància del curs, atenent evidències que posin de manifest el seu interès 
professional.

2. Els objectius generals i les competències adquirides.
3. La claredat i adequació dels sistemes que regulen l’admissió dels estudiants.
4. La coherència de la planificació prevista.
5. L’adequació del personal acadèmic i de suport, així com dels recursos materials i 

serveis.
6. L’eficiència prevista amb relació als resultats esperats.
7. El sistema intern de garantia de qualitat encarregat de la revisió i millora del pla 

d’estudis.
8. L’adequació del calendari d’implantació previst.
9. La viabilitat del conveni formalitzat per al desenvolupament, segons el cas, del 

període formatiu i la suficiència i qualitat del programa de pràctiques externes, de 
conformitat amb el que disposa el present Reglament.

b) El Ministeri de Justícia ha de traslladar la sol·licitud d’acreditació juntament amb 
els documents que l’acompanyen al Ministeri d’Educació i, una vegada aquest emeti el seu 
parer positiu, se n’ha de donar trasllat a la comunitat autònoma que correspongui perquè 
en el termini de 20 dies emeti l’informe preceptiu des del seu àmbit competencial, d’acord 
amb el règim que conté l’article 83.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

c) L’acreditació dels cursos de formació s’ha de formalitzar mitjançant una resolució 
estimatòria conjunta del secretari d’Estat de Justícia i del secretari general d’Universitats. 
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que 
s’hagi emès resolució, s’entén que el curs no ha estat acreditat.

2. L’acreditació ha de ser renovada cada sis anys mitjançant la presentació d’una 
sol·licitud acompanyada de la documentació que acrediti que el curs de formació manté 
les condicions que van donar lloc al seu atorgament. No obstant això, els ministeris de 
Justícia i Educació poden efectuar les reserves oportunes en el termini de tres mesos des 
de la presentació de la renovació, així com, si s’escau, denegar-la.

3. Qualsevol modificació del curs de formació que suposi una alteració dels requisits 
que preveuen els capítols II i III ha de ser notificada al Ministeri de Justícia, que ha d’avaluar 
conjuntament amb el Ministeri d’Educació si la modificació suposa o no un canvi substancial, 
cas en què s’ha d’obtenir una nova acreditació.

Article 7. Acreditació professional de la formació impartida per les universitats.

1. La formació impartida per les universitats de conformitat amb les lletres a) i c) de 
l’apartat 1 de l’article 4 s’ha de sotmetre al procediment de verificació dels títols universitaris 
que preveu el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials.

2. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o els òrgans d’avaluació 
de les comunitats autònomes a què es refereix l’article 24.3 del Reial decret esmentat 
1393/2007 ha d’incloure, si s’escau, a l’informe d’avaluació que emet el procediment de 
verificació del corresponent pla d’estudis, l’acreditació del compliment de les exigències 
que preveuen els capítols II i III d’aquest Reglament.
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3. Quan l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o els òrgans 
d’avaluació de les comunitats autònomes hagin expedit la certificació prevista a l’apartat 
anterior, el secretari d’Estat de Justícia i el secretari general d’Universitats han d’atorgar, 
mitjançant resolució conjunta, l’acreditació d’aquesta formació als efectes que preveu 
l’article 2.2 de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i 
procurador dels tribunals.

4. La renovació de l’acreditació professional s’ha de realitzar simultàniament a la 
renovació de l’acreditació que preveu l’article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Si 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o els òrgans d’avaluació de les 
comunitats autònomes emeten informe favorable sobre el compliment dels requisits 
establerts en els capítols II i III d’aquest Reglament, el secretari d’Estat de Justícia i el 
secretari general d’Universitats han d’atorgar, mitjançant resolució conjunta, la renovació 
de l’acreditació d’aquesta formació als efectes que preveu l’article 2.2 de la Llei 34/2006, 
de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Article 8. Registre administratiu.

1. El Ministeri de Justícia ha de portar un registre administratiu informatiu en el qual 
s’han d’inscriure els cursos de formació acreditats per a l’obtenció dels títols professionals 
d’advocat i de procurador dels tribunals. També són objecte d’inscripció les resolucions 
que s’adoptin en els procediments de renovació i de modificació.

2. L’accés al registre és públic, i el seu contingut està disponible a la seu electrònica 
del Ministeri de Justícia.

3. De conformitat amb el que estipulen els articles 62.1.f) i 71 bis quatre de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’incompliment dels requisits estipulats en el present 
Reglament origina la consegüent baixa en el registre administratiu de cursos de formació 
per a l’exercici de les professions d’advocat o procurador.

Article 9. Beques per a la realització dels cursos de formació.

El Govern ha de preveure l’atorgament anual de beques per a la realització de cursos 
de formació per a l’obtenció dels títols professionals d’advocat i procurador dels tribunals 
en el marc del règim de les beques i ajudes personalitzades a l’estudi.

Article 10. Competències dels cursos de formació per a l’accés a la professió d’advocat.

Els cursos de formació per a l’accés a la professió d’advocat han de garantir l’adquisició 
almenys de les competències professionals següents:

Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements 
acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els 
advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos 
encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les 
funcions d’assessorament.

Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de 
procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves 
pericials.

Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.

Conèixer les diferents tècniques de composició d’interessos i saber trobar solucions a 
problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions 
de l’advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
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Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat 
professional, incloent el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïta i la promoció 
de la responsabilitat social de l’advocat.

Saber identificar conflictes d’interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, 
establir l’abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència 
de criteri.

Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a 
l’assessorament jurídic.

Conèixer i saber aplicar en la pràctica l’entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la 
professió d’advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de 
dades de caràcter personal.

Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la 
pràctica professional.

Saber desenvolupar destreses que permetin a l’advocat millorar l’eficiència del seu 
treball i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què el porta a terme 
mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixement d’idiomes, la gestió del coneixement 
i l’ús de tècniques i eines aplicades.

Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles 
per a l’exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d’advocat.

Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències 
jurídiques, tenint en compte el context i el destinatari al qual vagin dirigides, d’acord, si 
s’escau, amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l’exercici de la 

professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i 
amb les institucions.

Article 11. Competències dels cursos de formació per a l’accés a la professió de 
procurador dels tribunals.

Els cursos de formació de la professió de procurador dels tribunals han de garantir 
l’adquisició almenys de les competències professionals següents:

Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements 
acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat contínua i canviant a la qual 
s’enfronten els procuradors dels tribunals, que els permetin garantir i assegurar la gestió 
dels interessos dels seus representats abans, durant i després del procediment judicial.

Conèixer i ser capaç d’integrar la postulació dels drets dels representats en el marc 
dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

Conèixer les tècniques processals i ser capaç d’executar tots els actes que els 
encomanin o per a la realització dels quals estiguin facultats en els diferents ordres 
jurisdiccionals, amb una especial atenció als terminis, actes de comunicació, execució i 
vies de constrenyiment.

Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals que informen les 
relacions del procurador dels tribunals amb el client, amb les altres parts, amb el tribunal o 
autoritat pública i entre els procuradors i altres professionals.

Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat 
professional, incloent el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïta i la promoció 
de la responsabilitat social del procurador dels tribunals.

Conèixer i aplicar les tècniques dirigides a la identificació i liquidació de drets aranzelaris, 
obligacions tributàries, de constitució de dipòsits judicials i d’atenció de totes les despeses 
i costes que siguin necessàries per garantir l’efectiva tutela judicial dels drets dels seus 
representats.

Saber identificar conflictes d’interessos i conèixer les tècniques per resoldre’ls, establir 
l’abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
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Disposar de la capacitat d’actuar d’acord amb les exigències que imposa l’entorn 
organitzatiu, de gestió i comercial de la professió de procurador dels tribunals, així com el 
seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.

Capacitat per escollir els mitjans més adequats que ofereix l’ordenament jurídic per al 
desenvolupament d’una representació tècnica de qualitat.

Desenvolupar les habilitats i destreses necessàries per a la correcta i eficaç realització 
dels actes de comunicació a les parts en el procés, i per a una col·laboració eficaç amb els 
tribunals en l’execució de les resolucions judicials, coneixent i diferenciant els interessos 
privats que representa dels de caràcter públic l’execució dels quals la Llei i els tribunals li 
encomanin.

Desenvolupar les destreses i habilitats necessàries per a la utilització dels procediments, 
protocols, sistemes, i aplicacions judicials, que requereixin els actes de comunicació i 
cooperació amb l’Administració de justícia, amb especial atenció als de naturalesa 
electrònica, informàtica i telemàtica.

Disposar de les habilitats necessàries per auxiliar-se de les funcions notarial i registral, 
en l’exercici de la seva representació tècnica de qualitat.

Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles 
per a l’exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió de procurador 
dels tribunals.

Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències 
jurídiques, tenint en compte el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d’acord, si 
s’escau, amb les modalitats pròpies de cada àmbit processal i governatiu.

Desenvolupar destreses que permetin al procurador dels tribunals millorar l’eficiència 
del seu treball i potenciar el funcionament global de l’equip o institució, sigui de caràcter 
específic o interdisciplinari.

Article 12. Configuració dels plans d’estudi dels cursos de formació.

1. En conjunt els plans d’estudis han de comprendre 60 crèdits ECTS, que han de 
contenir tota la formació necessària per adquirir les competències professionals indicades 
en aquest Reglament per al desenvolupament respectivament de l’advocacia i la procura.

2. Sense perjudici de l’acreditació de la capacitació professional a què es refereix el 
capítol IV d’aquest Reglament, les institucions que imparteixin ensenyaments per a 
l’obtenció dels títols professionals d’advocat o procurador dels tribunals han de mantenir 
procediments d’avaluació de l’aprofitament de la formació rebuda.

Article 13. Professorat.

El personal docent de tots els cursos de formació ha de tenir una composició equilibrada 
entre advocats o procuradors, segons el cas, i professors universitaris, de manera que en 
conjunt cada un d’aquests col·lectius no superi el seixanta per cert ni sigui inferior al 
quaranta per cent.

A més, els advocats o procuradors que integrin el personal docent han d’haver estat 
col·legiats com a exercents almenys des de tres anys abans i els professors universitaris 
han de tenir relació contractual estable amb una universitat.

CAPÍTOL III

Pràctiques externes

Article 14. Contingut de les pràctiques externes.

1. La formació orientada a l’obtenció dels títols professionals d’advocat i procurador 
dels tribunals també ha de comprendre la realització de pràctiques externes tutelades. Les 
pràctiques suposen 30 crèdits ECTS addicionals als que indica l’article 12.

2. El programa de pràctiques té, entre d’altres, els objectius següents:

a) Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
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b) Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades 
amb l’exercici de les professions d’advocat i procurador.

c) Conèixer l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats 
amb l’exercici de la seva professió.

d) Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional 
i les possibles línies d’activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió.

e) En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l’exercici 
de les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

3. En el procediment d’acreditació a què es refereixen els articles 6 i 7, la institució 
que imparteixi el curs de formació ha de fer constar el contingut genèric de les pràctiques, 
els llocs on es porten a terme, la durada, els resultats esperables, les persones, institucions 
o entitats que hi participen, l’existència o no d’un procediment d’avaluació del resultat, el 
nombre d’alumnes per tutor o els procediments de reclamació o substitució de tutors. 
Quan l’entitat que imparteixi el curs de formació sigui una universitat s’ha de concretar, a 
més, el col·legi professional amb el qual hagi establert un conveni per al compliment del 
programa de pràctiques.

Article 15. Llocs de realització de les pràctiques.

1. Les pràctiques s’han de realitzar totalment o parcialment en alguna de les 
institucions següents: jutjats o tribunals, fiscalies, societats o despatxos professionals 
d’advocats o procuradors dels tribunals, departaments jurídics o de recursos humans de 
les administracions públiques, institucions oficials o empreses.

2. Sempre que les pràctiques consisteixin en activitats pròpies de l’advocacia o de la 
procura una part d’aquestes també pot ser realitzada en establiments policials, centres 
penitenciaris, de serveis socials o sanitaris, i en general entitats que desenvolupen activitats 
d’interès general, d’acord amb el que preveu l’article 4 de la Llei 6/1996, de 15 de gener, 
del voluntariat, i que estiguin formalment reconeguts davant l’autoritat nacional o 
autonòmica competent.

Article 16. Tutories.

1. Tenint en compte el seu contingut concret, les pràctiques externes han de ser 
tutelades per un equip de professionals, al capdavant dels quals s’han de designar 
advocats o procuradors que hagin exercit la professió durant almenys cinc anys.

2. Els equips de tutoria han de redactar semestralment una memòria explicativa de 
les activitats que han portat a terme en l’exercici de les seves funcions, que ha de 
comprendre una referència succinta de l’evolució de cada alumne. A aquests efectes, i per 
al millor desenvolupament de les pràctiques, els alumnes tenen dret a entrevistar-se amb 
els membres de l’equip de tutoria a càrrec del qual es trobin.

3. En l’exercici de les seves funcions els tutors al capdavant de cada equip de tutoria 
han de complir el règim de drets i obligacions així com la responsabilitat disciplinària 
previstes en els respectius estatuts generals de l’advocacia i la procura. Quan la institució 
o entitat que imparteixi la formació consideri que no han complert degudament les 
obligacions que li corresponen, ho ha de comunicar al col·legi al qual aquest correspongui.

CAPÍTOL IV

Acreditació de la capacitació professional

Article 17. Contingut de l’avaluació.

1. Les avaluacions per a l’accés a l’advocacia i per a l’accés a la procura han de ser 
úniques i idèntiques per a cada professió en tot el territori espanyol.
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2. Les avaluacions han d’anar dirigides a comprovar la formació pràctica suficient per 
a l’exercici de la professió respectiva, i en particular a l’adquisició de les competències que 
han de garantir els cursos de formació segons el que estableix aquest Reglament.

3. La prova ha de ser escrita i consta de dues parts que s’han de fer el mateix dia. El 
primer exercici consisteix en una prova objectiva de contestacions o respostes múltiples. 
El segon exercici de l’avaluació consisteix a resoldre un cas pràctic prèviament escollit per 
l’aspirant entre diverses alternatives.

4. El contingut de l’avaluació és fixat per a cada convocatòria pel Ministeri de Justícia. 
Amb aquest fi durant tot el període des de l’última convocatòria i en tot cas prèviament a la 
realització de la següent, les comunitats autònomes, el Consell General del Poder Judicial, 
les universitats, el Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Consell General de 
Col·legis de Procuradors d’Espanya poden dirigir propostes al Ministeri de Justícia.

5. El Ministeri de Justícia ha de mantenir actualitzada en el seu portal web una guia 
pràctica informativa del procés d’avaluació així com del seu contingut.

Article 18. Convocatòria de l’avaluació.

1. Les avaluacions d’aptitud professional han de ser convocades pels ministeris de 
Justícia i Educació amb periodicitat mínima anual, i s’han de publicar en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» amb una antelació de tres mesos a la celebració.

2. La convocatòria no pot contenir limitació del nombre de places.
3. El Ministeri de Justícia ha de garantir a través de la seva seu electrònica la 

presentació telemàtica de les sol·licituds de participació en la prova d’avaluació així com la 
recepció pel mateix mitjà del seu resultat.

4. Els aspirants han de ser majors d’edat, acreditar la superació del curs de formació 
exigit per a cada professió i no estar inhabilitats per a l’exercici de la professió d’advocat o 
procurador dels tribunals.

Article 19. Comissió d’avaluació.

1. En cada comunitat autònoma ha d’existir una comissió avaluadora per a l’accés a 
l’advocacia i una comissió avaluadora per a l’accés a la procura, a la qual correspon també 
l’ordenació, direcció i gestió dels exercicis, la seva confidencialitat així com l’anonimat de 
les persones que s’hi presentin. Excepcionalment, quan el nombre d’aspirants o altres 
circumstàncies ho justifiquin es pot procedir a la constitució de diverses comissions en 
l’àmbit d’una mateixa comunitat autònoma o una de sola per a diverses, en la forma 
prevista en l’ordre de convocatòria corresponent.

2. Per a cada convocatòria el Ministeri de Justícia i el d’Educació han de designar els 
integrants de la comissió d’avaluació, així com els seus suplents, d’acord amb les regles 
següents:

a) Un representant del Ministeri de Justícia, funcionari de carrera d’especialitat 
jurídica pertanyent a algun dels cossos integrats en el grup A, subgrup A1 de l’Administració 
General de l’Estat;

b) un representant del Ministeri d’Educació, funcionari de carrera d’especialitat 
jurídica pertanyent a algun dels cossos integrats en el grup A, subgrup A1 de l’Administració 
General de l’Estat;

c) un representant de la comunitat autònoma corresponent, designat entre funcionaris 
de cossos d’especialitat jurídica;

d) un advocat amb més de cinc anys d’exercici professional, proposat pel Consell 
General de l’Advocacia Espanyola, quan es tracti de la comissió d’avaluació per a l’accés 
a l’advocacia;

e) un procurador amb més de cinc anys d’exercici professional, proposat pel Consell 
General de Col·legis de Procuradors dels Tribunals d’Espanya, quan es tracti de la comissió 
d’avaluació per a l’accés a la procura;
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f) un professor universitari d’alguna de les diferents disciplines jurídiques, designat 
pel Consell d’Universitats, entre el personal docent amb vinculació permanent amb una 
universitat;

g) un representant del Consell General del Poder Judicial.

La comissió d’avaluació depèn funcionalment del Ministeri de Justícia, al representant 
del qual correspon la presidència, i la secretaria és ocupada pel representant del Ministeri 
d’Educació. El règim d’organització i funcionament de la Comissió és el que estableix la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, per als òrgans col·legiats, incloent el vot diriment del 
president de la comissió.

Article 20. Qualificació de l’avaluació.

1. La nota final de l’avaluació és apte o no apte.
2. L’avaluació del primer exercici ha d’incorporar en la seva qualificació l’obtinguda 

en el curs de formació per a l’exercici de la respectiva professió ponderant en un vint per 
cent. La no-superació del primer exercici impedeix la correcció del segon.

3. Cada aspirant ha de rebre la qualificació de forma individualitzada i anònima, i ha 
d’expressar, si s’escau, si la qualificació com a no apte respon a no haver superat el primer 
exercici.

4. Quan no s’hagi superat l’avaluació, els aspirants poden presentar per escrit davant 
la comissió d’avaluació sol·licitud de revisió en el termini de tres dies des de la publicació 
del seu resultat. La resolució del president de la Comissió que resolgui la reclamació posa 
fi a la via administrativa, i queda expedita la via contenciosa administrativa.

5. Cada comissió avaluadora ha de remetre al Ministeri de Justícia el resultat de les 
avaluacions i les reclamacions presentades contra elles.
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