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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9217 Reial decret 1003/2012, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

997/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Servei Jurídic de 
l’Estat.

L’aprovació recent de la nova estructura orgànica del Ministeri de Justícia efectuada 
pel Reial decret 453/2012, de 5 de març, exigeix modificar el Reglament del Servei Jurídic 
de l’Estat aprovat, a l’empara de la disposició final primera de la Llei 52/1997, de 27 de 
novembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions públiques, pel Reial decret 
997/2003, de 25 de juliol, amb la finalitat de garantir la deguda coherència i harmonia 
entre les normes que integren l’ordenament jurídic referides a l’Advocacia General de 
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

La modificació té caràcter organitzatiu i projecció funcional. Afecta la denominació i 
les funcions que exerceixen en l’actualitat tant el Gabinet d’Estudis com la Subdirecció 
General de Coordinació i Auditoria.

La modificació pretén dotar l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic 
de l’Estat, en consonància amb l’estructura orgànica del Ministeri de Justícia aprovada 
recentment, d’una estructura més àgil que li permeti un compliment més eficient de les 
seves funcions.

En l’actualitat, l’Advocacia de l’Estat en el Ministeri de Justícia rep la denominació de 
Gabinet d’Estudis. La seva denominació no és un reflex fidel de les funcions i 
competències que té atribuïdes normativament.

En efecte, el Gabinet té atribuïdes, a més del desenvolupament de les funcions 
pròpies de les advocacies de l’Estat en els departaments ministerials, altres funcions com 
són 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 organització, el funcionament i 
el règim d’actuacions, l’elaboració 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 
Ministeri de Justícia, quan així ho requereixin, per a la preparació de la Comissió general 
de secretaris d’Estat i subsecretaris.

Les funcions anteriors, en particular considerant que l’advocat general de l’Estat-
director del Servei Jurídic de l’Estat pot demanar a aquesta unitat l’elaboració dels 
informes, dictàmens i estudis que cregui convenient, justifiquen plenament un canvi de 
denominació. El Gabinet d’Estudis ha de passar a denominar-se «Advocacia de l’Estat en 
el Ministeri de Justícia-Gabinet de l’Advocat General de l’Estat».

D’altra banda, el Gabinet d’Estudis ha tingut atribuïda tradicionalment la gestió del 
coneixement de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat. En 
concret, fins al moment actual, corresponia al Gabinet d’Estudis la promoció de treballs de 
recerca i l’organització 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’activitats de formació i perfeccionament dels funcionaris del cos d’advocats de l’Estat, 
en coordinació amb el Centre d’Estudis Jurídics, l’Institut Nacional de l’Administració 
Pública i altres centres de formació de funcionaris.

La gestió de coneixement ara passa a desenvolupar-la la Subdirecció General de 
Coordinació i Auditoria. Aquesta redistribució de funcions pretén garantir, per tant, una 
deguda gestió del coneixement en el si de l’Advocacia General de l’Estat a fi de potenciar 
aquesta competència, fet que, indubtablement, exigeix una redistribució de les càrregues 
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de treball. Això exigeix, lògicament, una nova denominació de la Subdirecció General de 
Coordinació i Auditoria, que ha de passar a denominar-se «Subdirecció General de 
Coordinació, Auditoria i de Gestió del Coneixement».

Es modifiquen els articles 13 i 72.1 del Reglament, relatius al règim de suplència de 
l’advocat general de l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat en els casos de vacant, 
absència o malaltia, i dels subdirectors generals o dels advocats de l’Estat en cap 
respectivament, la designació dels quals corresponia al secretari d’Estat de Justícia. 
Aquestes previsions no es corresponen amb el Reial decret 1887/2011, de 30 de 
desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, 
l’article 2 del qual configura l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de 
l’Estat, amb rang de subsecretaria, com un dels òrgans directius del departament que 
depèn directament del ministre de Justícia. En el mateix sentit es pronuncia l’article 10 del 
Reial decret 453/2012, de 5 de març, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri de Justícia i es modifica el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual 
s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. Per tant, com que 
l’Advocacia de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat ja no depèn de la Secretaria de 
l’Estat de Justícia, sinó del titular del departament, les suplències de l’advocat general de 
l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat com dels subdirectors generals i dels advocats 
de l’Estat en cap ha de correspondre al ministre de Justícia.

Finalment, es reforma l’article 61.3, paràgraf segon, del Reglament del Servei Jurídic 
de l’Estat. Així s’aconsegueix més rigor jurídic en el seu contingut, ja que, en endavant, la 
Subdirecció General de Coordinació, Auditoria i de Gestió del Coneixement ha de vetllar 
perquè els criteris interpretatius i l’actuació processal dels advocats de l’Estat s’ajustin a 
les instruccions que, si s’escau, hagi emès l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del 
Servei Jurídic de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i d’Hisenda i Administracions 
Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de 
juny de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 997/2003, de 25 juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Servei Jurídic de l’Estat.

El Reial decret 997/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Servei 
Jurídic de l’Estat, queda modificat en els termes següents:

U. El paràgraf tercer de la part expositiva VII queda redactat de la manera següent:

«Les funcions d’inspecció les exerceix, sota la direcció de l’advocat general de 
l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat, la Subdirecció General de Coordinació, 
Auditoria i de Gestió del Coneixement, a la qual el Reglament atribueix, a més 
d’aquelles funcions, la coordinació de les relacions entre les advocacies de l’Estat 
que exerceixin funcions consultives i les advocacies de l’Estat que exerceixin 
funcions contencioses, la direcció i coordinació de l’assistència jurídica en virtut de 
conveni, la coordinació particular de les funcions dels advocats de l’Estat-secretaris 
dels tribunals economicoadministratius i la gestió del coneixement.»

Dos. Els paràgrafs c) i e) de l’apartat 1 de l’article 3 del Reglament queden redactats 
de la manera següent:

«c) L’Advocacia de l’Estat en el Ministeri de Justícia-Gabinet de l’Advocat 
General de l’Estat, 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 organització, el funcionament i el règim 
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d’actuacions, l’elaboració 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.

Li corresponen igualment les funcions pròpies d’una Advocacia de l’Estat de 
departament ministerial respecte del Ministeri de Justícia, d’acord amb el que 
disposa l’article 6.2.

e) Subdirecció General de Coordinació, Auditoria i de Gestió del Coneixement, 
a la qual correspon la coordinació de les relacions entre les advocacies de l’Estat 
que exerceixin funcions consultives i les advocacies de l’Estat que exerceixin 
funcions contencioses; la direcció i coordinació de les relacions amb les entitats a 
les quals el Servei Jurídic de l’Estat presti assistència jurídica en virtut de conveni; 
la coordinació superior de l’actuació dels advocats de l’Estat-secretaris dels 
tribunals economicoadministratius, sense perjudici de la coordinació que correspon 
al secretari general del Tribunal Economicoadministratiu Central respecte als 
advocats de l’Estat-secretaris dels tribunals economicoadministratius regionals i 
locals; així com les altres funcions de coordinació que el titular de l’Advocacia 
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat li encomani, i la funció 
d’inspecció o auditoria de l’Advocacia General de l’Estat i unitats i advocats de 
l’Estat que en depenen.

Igualment, correspon a aquesta Subdirecció General la promoció de treballs de 
recerca i l’organització 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’activitats de formació i perfeccionament dels funcionaris del cos 
d’advocats de l’Estat, en coordinació amb el Centre d’Estudis Jurídics, l’Institut 
Nacional de l’Administració Pública i altres centres de formació de funcionaris.»

Tres. L’article 13 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«El ministre de Justícia ha d’acordar la suplència de l’advocat general de 
l’Estat-director del Servei Jurídic de l’Estat en els casos de vacant, absència o 
malaltia; si no, ha de ser suplert pels titulars de les subdireccions generals per 
l’ordre que estableix l’article 3.1.»

Quatre. Els apartats 3, 4 i 5 de l’article 61 del Reglament queden redactats de la 
manera següent:

«3. S’entén per inspecció tecnicojurídica el control dels criteris interpretatius 
de la normativa jurídica aplicats 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 defensa dels interessos dels ens representats davant els jutjats i 
tribunals de Justícia i, si s’escau, en procediments extrajudicials i prejudicials.

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

4. La direcció de la Inspecció dels Serveis de l’Advocacia General de l’Estat-
Direcció del Servei Jurídic de l’Estat correspon al titular de l’Advocacia General de 
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat i l’exerceix la Subdirecció General de 
Coordinació, Auditoria i de Gestió del Coneixement, sense perjudici de la facultat 
d’advocació que li correspon a aquell en els termes previstos legalment.

5. El subdirector general de Coordinació, Auditoria i de Gestió del 
Coneixement ha de ser membre de la Comissió Coordinadora d’Inspeccions 
Generals de Serveis dels departaments ministerials.»
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Cinc. Els apartats 2 i 3 de l’article 63 del Reglament queden redactats de la manera 
següent:

«2. Amb independència del que disposa l’apartat anterior, el subdirector 
general de Coordinació, Auditoria i de Gestió del Coneixement pot encomanar a les 
inspeccions dels serveis comeses específiques en matèria d’inspecció d’àrees 
funcionals 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 Jurídic 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 el titular de 
l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat o el subdirector 
general de Coordinació, Auditoria i de Gestió del Coneixement, fora de la zona o 
l’àmbit assignats.»

Sis. L’apartat 3 de l’article 64 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«3. Els advocats de l’Estat encarregats de la inspecció han de comunicar de 
forma immediata al subdirector general de Coordinació, Auditoria i de Gestió del 
Coneixement qualsevol acte que contravingui al que estableix aquest article i, en 
particular:

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

b) Els actes que comportin obstrucció o manca de col·laboració en el 
desenvolupament de les actuacions d’inspecció.

La negativa, l’obstrucció o la falsedat en la comunicació de la informació 
requerida o en l’accés a les dades sol·licitades per a la realització de les actuacions 
d’inspecció.»

Set. L’apartat 1 de l’article 72 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«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 ministre de Justícia. Si no, 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’advocat de l’Estat que ocupi 
el lloc immediatament inferior en la relació de llocs de treball de la Subdirecció o 
Advocacia de l’Estat corresponent. En cas que n’hi hagi diversos, la suplència 
correspon al de més antiguitat a la unitat i, en cas d’igualtat, al de número més baix 
a l’escalafó del cos d’advocats de l’Estat.»

Disposició transitòria única. Retribució d’unitats i llocs de treball amb nivell orgànic 
inferior a subdirecció general.

Les unitats i els llocs de treball de nivell orgànic inferior a subdirecció general que són 
afectats per les modificacions orgàniques que estableix aquest Reial decret subsisteixen i 
han de ser retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris, fins que s’aprovin les 
relacions de llocs de treball adaptades a l’estructura d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el ministre de Justícia per desplegar el que preveu aquest Reial decret.
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Disposició final segona. No-increment de la despesa pública.

L’aplicació de les disposicions que conté aquest Reial decret no ha de suposar 
increment de la despesa pública i s’ha d’assumir amb els recursos de què disposa el 
Ministeri de Justícia.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 de juny de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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