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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
7967 Reial decret 634/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el règim de 

substitucions en la carrera fiscal.

I

La Llei orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de mesures d’eficiència pressupostària a 
l’Administració de justícia, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial (d’ara endavant, LOPJ), ha introduït canvis significatius en el règim de 
substitucions en la carrera judicial amb l’objecte de garantir la prestació del servei públic 
de la justícia, elevant els nivells de professionalització i adoptant una sèrie de mesures 
respecte als supòsits de vacants, absència reglamentària de titulars o, si s’escau, mesures 
de reforç, que facin possible que les resolucions siguin dictades en la seva majoria per 
jutges professionals i que l’actuació de jutges substituts i magistrats suplents tingui 
caràcter excepcional.

El Ministeri Fiscal, òrgan de rellevància constitucional, amb personalitat jurídica 
pròpia, integrat en el poder judicial amb autonomia funcional, necessita disposar, així 
mateix, d’un règim de substitucions professionals entre els membres de la carrera fiscal 
que, de conformitat amb el que preveu el seu Estatut orgànic, i en sintonia amb la reforma 
operada a la LOPJ, en fixi i ordeni els criteris més rellevants i permeti distribuir millor les 
càrregues de treball entre els seus membres.

II

La disposició addicional quarta de la Llei 50/19981, de 30 de desembre, per la qual es 
regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, estableix que «els membres de la carrera 
fiscal s’han de substituir entre si, d’acord amb el que disposen aquest Estatut, les normes 
reglamentàries que el despleguen i les instruccions que, amb caràcter general, dicti el 
fiscal general de l’Estat» i que «el règim jurídic dels fiscals substituts ha de ser objecte de 
desplegament reglamentari en termes anàlegs al que es preveu per als magistrats 
suplents i jutges substituts a la Llei orgànica del poder judicial, que és aplicable de manera 
supletòria».

En l’actualitat, el règim de selecció, nomenament i cessament dels fiscals substituts al 
Tribunal Suprem i dels advocats fiscals substituts ha estat objecte de regulació mitjançant 
el Reial decret 326/2002, de 5 d’abril, modificat pel Reial decret 92/2006, de 3 de febrer, i 
posteriorment pel Reial decret 1/2008, d’11 de gener.

III

Aquest Reial decret persegueix, d’una banda, regular el règim de substitucions al 
Ministeri Fiscal de manera més acord al mandat legal, desplegant reglamentàriament el 
règim jurídic de les substitucions entre membres de la carrera fiscal en sintonia amb la 
modificació de la LOPJ en matèria de substitucions en la carrera judicial i, d’altra banda, 
completar la normativa existent en l’actualitat prevista per al nomenament d’advocats 
fiscals substituts amb un règim de drets, obligacions i funcions dels advocats fiscals 
substituts, per atendre així les recomanacions tant d’institucions jurídiques com del 
defensor del poble, així com els desitjos manifestats en nombroses ocasions pel col·lectiu.

De la mateixa manera, i amb l’objecte de satisfer les reivindicacions de les 
associacions d’advocats fiscals substituts, s’han regulat aspectes essencials per a 
l’exercici de les tasques de reforç i/o suport de les fiscalies, i s’han establert entre d’altres 
aspectes un règim d’incompatibilitats, deures, el sistema de responsabilitat disciplinària i 
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de permisos i llicències, tot això adaptat a les particularitats i a la temporalitat durant 
l’exercici efectiu de les funcions esmentades.

IV

El Reial decret s’estructura en quatre títols.
El títol I defineix l’objecte i les regles generals del règim aplicable a les substitucions.
Com a regla general, s’estableix que cal efectuar les substitucions de manera 

preferent entre els membres de la carrera fiscal de conformitat amb la Llei 50/1981, de 30 
de desembre, i que, excepcionalment i només quan no es puguin efectuar les substitucions 
d’aquesta manera, es recorri a la crida d’advocats fiscals substituts.

Al fiscal general de l’Estat li correspon organitzar i gestionar les substitucions a través 
d’instruccions en desplegament del règim previst en aquest Reial decret.

El títol II regula les substitucions entre membres de la carrera fiscal.
Tenint en compte la capacitat d’autoorganització de les fiscalies, s’atribueix la 

responsabilitat de l’organització del sistema de substitucions als fiscals en cap provincials, 
que s’han de coordinar adequadament amb els fiscals en cap d’àrea del seu territori, si bé 
a la fiscalia de la comunitat autònoma són els fiscals superiors els responsables 
d’organitzar i coordinar el sistema de substitucions en el seu territori i de vetllar pel seu 
funcionament adequat.

Així mateix, es determina que les substitucions entre els membres de la carrera fiscal 
tenen un àmbit provincial, tot i que poden, excepcionalment i atenent la distància existent 
entre les diferents fiscalies o seccions territorials, excedir aquest àmbit.

El títol III regula el règim jurídic dels advocats fiscals substituts que exerceixen 
funcions de suport o reforç de caràcter no permanent al Ministeri Fiscal. L’experiència 
acumulada aconsella modificar els criteris de selecció donant prioritat als aspirants que 
hagin superat la fase d’oposició a la carrera judicial i fiscal i que no hagin obtingut plaça, 
així com a l’antiguitat en l’exercici de funcions de substitució en la carrera fiscal, establint 
un límit màxim de les places que es poden oferir per a cada fiscalia, en consonància 
lògica amb l’excepcionalitat en matèria de substitucions no professionals, i simplificant el 
sistema d’incompatibilitats. Finalment, en un capítol separat es regula el nomenament, 
cessament i règim d’actuació dels fiscals substituts al Tribunal Suprem.

El títol IV regula el règim de nomenament i actuació dels fiscals de sala emèrits del 
Tribunal Suprem, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera de 
la Llei 50/1981, de 30 de desembre, de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, i de manera 
anàloga a l’establerta a l’article 200.4 de la LOPJ per als membres de la carrera judicial.

V

A la part final, cal destacar la disposició transitòria única relativa a la possibilitat de 
prorrogar el nomenament dels advocats fiscals substituts fins que es procedeixi al 
nomenament dels advocats fiscals substituts en aplicació dels criteris de selecció 
continguts en aquest Reial decret, així com la disposició derogatòria única que preveu la 
derogació del Reial decret 326/2002, de 5 d’abril, sobre règim de nomenament dels 
membres substituts del ministeri fiscal.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’ha complert el tràmit d’audiència a què es 
refereix l’article 24 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i s’ha informat el 
Consell Fiscal, 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.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 25 de juliol de 2014,
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DISPOSO:

TÍTOL I

De les substitucions en la carrera fiscal

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el règim jurídic de les substitucions entre 
els membres de la carrera fiscal, dels fiscals substituts al Tribunal Suprem i advocats 
fiscals substituts que, sense pertànyer a la carrera fiscal, exerceixin funcions de suport o 
reforç de caràcter no permanent a les fiscalies, així com dels fiscals de sala emèrits del 
Tribunal Suprem.

Article 2. Regles generals de substitució.

1. Els membres de la carrera fiscal s’han de substituir entre si, i només 
excepcionalment es pot recórrer al nomenament d’advocats fiscals substituts, quan no es 
pugui garantir de cap altra manera la prestació adequada del servei.

2. La substitució és procedent en les situacions següents:

a) Places vacants mentre es proveeixin mitjançant el concurs de provisió de destins 
corresponent.

b) Absències reglamentàries dels titulars del seu lloc de treball.
c) Situacions administratives amb reserva de lloc de treball.
d) Quan l’increment excepcional de les funcions fiscals o la complexitat especial 

dels afers encomanats o altres circumstàncies determinin la necessitat de reforçar o 
donar suport a una fiscalia.

Article 3. Mesures de control pressupostari.

1. Els fiscals en cap o els fiscals superiors, si s’escau, abans de procedir a la crida 
de fiscals de carrera o d’advocats fiscals substituts, han de sol·licitar l’aprovació de la 
Fiscalia General de l’Estat, que ha de comprovar si concorren els requisits que estableix 
l’article 2 d’aquest Reial decret i, en particular, si hi ha disponibilitat pressupostària 
suficient. En cap cas es pot autoritzar cap forma de substitució si no hi ha disponibilitat 
pressupostària, tot això dins del marc que estableixi el protocol que han de subscriure 
anualment el Ministeri de Justícia i la Fiscalia General de l’Estat, als efectes de planificar 
les mesures d’aquest tipus que es puguin adoptar.

2. Una vegada duta a terme la substitució o la mesura de suport o reforç, cal procedir 
a obtenir la certificació de la Fiscalia General de l’Estat, que ho ha de comunicar al 
Ministeri de Justícia a efectes de l’abonament.

TÍTOL II

Règim de substitucions entre els membres de la carrera fiscal

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 4. Àmbit, caràcter i gestió del sistema.

1. La substitució té àmbit provincial i caràcter voluntari. No obstant això, atenent la 
distància existent entre les diferents fiscalies o seccions territorials, es pot excedir en la 
substitució l’àmbit provincial. Així mateix, de manera excepcional i quan les necessitats 
del servei ho exigeixin, es pot recórrer a la substitució forçosa.
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2. Amb l’objecte de permetre la participació en el règim de substitucions de tots els 
membres de la carrera fiscal que ho sol·licitin, s’ha de procurar que cada crida per dur a 
terme tasques de substitució, de suport o de reforç no excedeixi els cent vuitanta dies 
l’any i que cada fiscal no assumeixi simultàniament més d’una substitució.

3. La gestió s’ha de centralitzar en la Fiscalia General de l’Estat, que ha de vetllar 
pel compliment estricte de la disponibilitat pressupostària. Correspon als fiscals en cap 
vetllar per l’execució correcta de les substitucions o mesures de suport o reforç en el seu 
territori, així com resoldre les qüestions que es puguin plantejar, corregir les irregularitats i 
promoure, si s’escau, l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents. Els fiscals 
superiors han de vetllar pel funcionament adequat del sistema en el seu àmbit territorial.

CAPÍTOL II

Llistes de substituts i crides

Article 5. Pla anual de substitucions. Elaboració de les llistes.

1. Els fiscals en cap provincials han de remetre al fiscal superior corresponent, 
abans de l’1 de novembre de cada any, la llista provincial de candidats a fer les 
substitucions, i per a això s’han de coordinar adequadament amb els fiscals en cap d’àrea 
de la seva província. De la mateixa manera, el fiscal superior ha d’elaborar la llista de 
candidats de la fiscalia de la comunitat autònoma.

2. Una vegada rebudes aquestes llistes, els fiscals superiors han de procedir a 
aprovar-les i remetre-les a la Fiscalia General de l’Estat perquè s’aprovin definitivament, 
abans del 8 de desembre.

3. Les llistes tenen un any de validesa.
4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, si al llarg de l’any es fa 

necessari, es poden incorporar nous candidats a les llistes. Per incloure nous candidats a 
les llistes, cal seguir el procediment descrit en aquest article.

Article 6. Regles per a la crida de candidats inclosos a les llistes de substitució.

1. En cas que es produeixi una de les situacions previstes a l’article 2, el fiscal en 
cap o superior ha de seleccionar el fiscal o fiscals que hagin d’efectuar la substitució 
d’acord amb els criteris i segons l’ordre de crida que s’estableixin a les instruccions que 
dicti el fiscal general de l’Estat.

2. Amb caràcter excepcional, si no hi ha candidats voluntaris en una fiscalia i si 
raons de proximitat geogràfica o la prestació adequada del servei així ho aconsellen, els 
fiscals en cap poden procedir a la crida de fiscals integrats a la llista d’una altra província 
o, si s’escau, de la fiscalia de la comunitat autònoma, per a la qual cosa s’han de coordinar 
adequadament amb els fiscals en cap afectats.

Quan qui hagi d’efectuar la crida sigui el fiscal superior i no disposi de candidats a la 
seva llista, pot procedir de la mateixa manera a la crida de candidats integrats a la llista 
provincial corresponent.

3. Tota substitució que s’hagi d’efectuar en una fiscalia diferent d’aquella en què el 
seleccionat exerceix les seves funcions requereix el consentiment de l’interessat per 
procedir a la seva crida.

4. El fiscal depèn funcionalment del fiscal en cap del territori en el qual actuï en cada 
moment.

Article 7. Regles per a la crida forçosa.

1. Només en casos excepcionals, quan no sigui possible fer la substitució d’acord 
amb les regles de l’article anterior i les raons del servei així ho aconsellin, el fiscal en cap 
o el fiscal superior, si s’escau, poden recórrer a la crida de qualsevol dels fiscals de la 
seva plantilla, segons els criteris establerts a les instruccions del fiscal general de l’Estat 
per a aquest tipus de crides.
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Tota crida forçosa s’ha d’efectuar amb l’audiència prèvia dels fiscals afectats i vetllant 
perquè les tasques de substitució no perjudiquin el desenvolupament normal de les 
funcions que tinguin atribuïdes.

2. En cap cas es pot procedir a la crida forçosa d’un fiscal per fer una substitució 
fora de la fiscalia en què exerceixi les seves funcions.

3. El fiscal en cap o el fiscal superior, si s’escau, han de comunicar la crida forçosa a 
la Fiscalia General de l’Estat, i la seva durada no pot excedir els cent vuitanta dies l’any.

TÍTOL III

Advocats fiscals substituts

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 8. Advocats fiscals substituts.

Quan, per una de les situacions definides a l’article 2, es produeixi la necessitat de 
reforçar o donar suport al treball d’una fiscalia i excepcionalment no es pugui recórrer al 
sistema de substitucions entre els membres de la carrera fiscal, es poden cridar a l’exercici 
de funcions de suport o reforç advocats fiscals substituts.

Article 9. Funcions.

1. Els advocats fiscals substituts han d’exercir activitats de suport o reforç a la 
fiscalia per a la qual hagin estat cridats, duent a terme les funcions del Ministeri Fiscal que 
els assigni el fiscal en cap, en virtut de les seves potestats organitzatives i de direcció.

2. La crida d’un advocat fiscal substitut en els termes que estableix aquest Reial 
decret no suposa l’assumpció de la càrrega de treball del fiscal de carrera la situació 
administrativa o absència reglamentària del qual hagi donat origen a la crida, sinó de 
totes les tasques que se li encomanin.

3. Els advocats fiscals substituts han d’assistir a les juntes amb veu però sense vot, 
quan el fiscal en cap els convoqui.

CAPÍTOL II

Selecció d’advocats fiscals substituts

Article 10. Concurs públic.

1. Cada any, a proposta motivada del fiscal general de l’Estat, el ministre de Justícia 
ha de determinar el nombre d’advocats fiscals substituts que han d’exercir tasques de 
reforç o suport a cada fiscalia durant l’any judicial següent i pot, si s’escau, convocar 
concurs públic per a la selecció mitjançant un anunci que s’ha de publicar al «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

2. Per tenir part en el concurs, cal:

a) Ser llicenciat o graduat en dret i reunir els requisits exigits per a l’ingrés en la 
carrera fiscal, continguts als articles 43 i 44 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la 
qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

b) No haver complert l’edat de jubilació, de conformitat amb el que disposa l’article 
201.2 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

c) Emetre declaració formal de no haver o, si s’escau, d’haver exercit en els dos 
últims anys una feina, càrrec o professió incompatible, de conformitat amb l’article 20, en 
el territori de la fiscalia en què es pretengui fer el nomenament com a advocat fiscal 
substitut, amb especificació de la feina, càrrec o professió incompatible.
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d) No haver estat valorat de manera desfavorable en un informe suficientment 
motivat i justificat que declari la falta d’aptitud o idoneïtat en el desenvolupament de les 
funcions encomanades, en els termes continguts a l’article 14.

e) No haver estat cessat com a advocat fiscal substitut per les causes de cessament 
que es recullen a l’apartat f) de l’article 27 i en els termes continguts a l’article 14, ni 
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de qualsevol funció pública o del Ministeri Fiscal.

f) No haver estat cessat com a magistrat suplent, jutge substitut i secretari judicial 
substitut per falta d’idoneïtat o aptitud.

g) No haver estat separat mitjançant un procediment disciplinari de la carrera 
judicial, de la carrera fiscal, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les 
administracions locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques en via disciplinària 
o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.

h) No haver renunciat a la crida en els termes continguts a l’article 17.

3. Les instàncies i els documents que acompanyin la sol·licitud s’han de referir al 
model que es publicarà amb la convocatòria.

Article 11. Limitació de nomenaments.

En cap cas el nombre de nomenaments d’advocats fiscals substituts pot superar el 
10% de la plantilla total de fiscals de carrera, excloses les places vacants en el moment 
de la convocatòria. Tanmateix, quan concorrin circumstàncies excepcionals de falta de 
titulars, el Ministeri de Justícia pot, a proposta del fiscal general de l’Estat, suspendre 
temporalment aquesta limitació.

Article 12. Comissió de valoració.

Una comissió de valoració constituïda per cinc membres, dos nomenats per la Fiscalia 
General de l’Estat, dos altres per la Direcció General de Relacions amb l’Administració de 
Justícia, i presidida de manera alternativa per un membre de la Fiscalia General de l’Estat 
o del Ministeri de Justícia, ha de procedir a valorar els mèrits al·legats pels concursants.

Aquesta comissió, a més, ha d’elaborar les llistes provisionals de seleccionats i 
exclosos, ha de resoldre les reclamacions que s’hi puguin presentar i ha d’elevar al fiscal 
general de l’Estat la proposta de llista definitiva d’aspirants seleccionats per a l’aprovació i 
la proposta de nomenament posterior al ministre de Justícia.

La constitució, les actuacions, l’abstenció i la recusació dels membres de la comissió 
de valoració s’ha de regir, quan li sigui d’aplicació, pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Article 13. Criteris de selecció.

1. Cal elaborar una llista d’advocats fiscals substituts amb l’ordre de preferència 
següent:

1r Les persones que hagin aprovat els tres exercicis de la fase d’oposició del procés 
selectiu per a l’accés a la carrera judicial per la categoria de jutge, i a la carrera fiscal per 
la categoria d’advocat fiscal, pel torn lliure, i no hagin obtingut plaça, tenen preferència 
absoluta per ser nomenats advocats fiscals substituts.

La prioritat a la llista s’ha de determinar per ordre rigorós de la puntuació obtinguda en 
la fase d’oposició.

2n Les persones que hagin pertangut a la carrera judicial o fiscal per un període no 
inferior a deu anys també tenen preferència respecte a la resta de candidats per ser 
nomenats advocats fiscals substituts.

3r L’ordre de prelació de la resta de candidats s’ha de fixar pels mèrits de cada 
aspirant d’acord amb el barem que es detalla tot seguit:
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a) L’exercici efectiu i acreditat degudament de funcions de substitució es valora amb 
un màxim de 4,30 punts:

En la carrera fiscal, es valora amb 0,30 punts per any. Els períodes acumulats que no 
completin l’any es computen a raó de 0,15 per sis mesos, sense que en cap cas es 
computin períodes inferiors als sis mesos.

El desenvolupament de la funció dels antics fiscals de districte substituts, sempre que 
s’hagi dut 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, s’ha de valorar amb 0,30 punts per any. Els períodes acumulats que no completin 
l’any es computen a raó de 0,15 per sis mesos, sense que en cap cas es computin 
períodes inferiors als sis mesos.

En la carrera judicial, es valora amb 0,20 punts per any. Els períodes acumulats que 
no completin l’any es computen a raó de 0,10 per sis mesos, sense que en cap cas es 
computin períodes inferiors als sis mesos.

El desenvolupament de la funció dels antics jutges de districte substituts, sempre que 
s’hagi dut 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 0,20 punts per any. Els períodes acumulats que no completin l’any 
es computen a raó de 0,10 per sis mesos, sense que en cap cas es computin períodes 
inferiors als sis mesos.

En el cos de secretaris judicials, es valora amb 0,10 punts per any. Els períodes 
acumulats que no completin l’any es computen a raó de 0,05 per sis mesos, sense que en 
cap cas es computin períodes inferiors als sis mesos.

b) Participació en oposicions: la superació dels exercicis orals i dels exercicis escrits 
de desenvolupament de temes que integren o hagin integrat les proves d’accés pel torn 
lliure a les carreres judicial o fiscal es valora amb 0,50 punts per cada exercici superat, 
fins a un màxim de 2 punts, o al cos de secretaris judicials, 0,50 punts per cada exercici 
superat, fins a un màxim d’1 punt.

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.

c) Mèrits acadèmics: estar en possessió del títol de doctor en dret es valora amb 
0,50 punts. En cap cas s’han de valorar l’assistència a jornades, l’obtenció de diplomes, la 
realització de treballs o estudis o la superació de cursos per part del candidat en el marc 
del programa de doctorat o segon títol de doctor en dret.

Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en criminologia es valora amb 0,20 
punts.

d) Exercici efectiu i acreditat degudament d’altres professions jurídiques: el 
desenvolupament d’altres professions jurídiques es valora amb 0,10 punts per cada sis 
mesos acreditats, fins a un màxim d’1 punt. A aquests efectes, es consideren professions 
jurídiques les d’advocat de l’estat substitut o 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 concorren els requisits següents: alta i col·legiació com 
a exercent, durant un temps mínim de tres anys, al col·legi professional corresponent, i 
acreditació, mitjançant certificació del secretari judicial del procediment, de la intervenció 
com a defensa lletrada en, almenys, 15 procediments judicials diferents per cada sis 
mesos que es pretengui fer valer, o com a representació processal en, almenys, 120 
procediments judicials diferents per cada sis mesos que es pretengui fer valer. En cap cas 
s’ha de valorar 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 a l’Administració pública que no suposin la intervenció real i efectiva 
davant d’òrgans jurisdiccionals en defensa d’alguna de les parts.

e) Activitats docents: la docència universitària en alguna de les disciplines jurídiques 
següents: dret constitucional, penal, civil, administratiu, laboral, mercantil i processal; es 
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valora amb 0,20 punts per cada any d’exercici, fins a un màxim d’1 punt. Perquè aquest 
mèrit puntuï, cal haver prestat la docència com a professor en alguna de les modalitats 
previstes al títol IX de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Les 
diferents modalitats docents recollides al cos legal esmentat tenen caràcter taxatiu. 
S’exclou la docència impartida en centres estrangers a Espanya d’acord amb sistemes 
educatius d’altres països. S’entén per any docent aquell en què s’hagin impartit almenys 
100 hores lectives de docència.

f) Dret propi de la comunitat autònoma: 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 amb fins a un màxim de 0,90 punts. A aquests efectes, 
s’estableixen tres nivells de coneixement, bàsic, mitjà o superior, amb una valoració per a 
cadascun d’ells de 0,30 punts.

Només es té en compte la puntuació obtinguda per aquest mèrit si la plaça sol·licitada 
correspon a la comunitat autònoma en què regeixi aquest dret propi.

g) Llengües cooficials: el coneixement de la llengua cooficial pròpia de la comunitat 
autònoma, acreditat mitjançant un títol oficial expedit per l’organisme públic competent, es 
valora amb fins a un màxim de 0,90 punts. A aquests efectes, s’estableixen tres nivells de 
coneixement, bàsic, mitjà o superior, amb una valoració de cadascun d’ells de 0,30 punts.

Només es té en compte la puntuació obtinguda per aquest mèrit si la plaça sol·licitada 
correspon a la comunitat autònoma en què la llengua en qüestió tingui caràcter cooficial.

2. A igualtat de puntuació, tenen preferència els candidats amb més antiguitat en el 
desenvolupament de funcions de substitució en la carrera fiscal. En cas de persistir 
l’empat, s’ha de decidir a favor del candidat que hagi obtingut una puntuació millor en la 
lletra a) de l’apartat 3r; si persisteix l’empat, s’ha de decidir a favor del candidat que hagi 
obtingut una puntuació millor en la lletra b), i així successivament amb la resta dels mèrits 
de l’apartat 3r fins arribar al desempat.

3. La falta d’aptitud o idoneïtat en el desenvolupament de les tasques encomanades, 
justificada i constatada en un informe motivat i fonamentat degudament, emès pel fiscal 
en cap en els termes de l’article 14, determina de manera automàtica l’exclusió del procés, 
independentment dels mèrits que reuneixi l’aspirant, que no s’han d’entrar a valorar.

4. Una vegada rebudes les sol·licituds, en el termini de dos mesos des de la 
finalització del termini de presentació previst a la convocatòria, la comissió de valoració 
ha de fer públiques, a la seu de la Fiscalia General de l’Estat i a les de les fiscalies de les 
comunitats autònomes, fiscalies provincials i fiscalies d’àrea, si s’escau, les llistes 
provisionals amb la relació dels aspirants seleccionats en el procés, la valoració de 
cadascun dels seus mèrits i la puntuació total obtinguda, i també amb la relació d’aspirants 
exclosos amb indicació de la causa d’exclusió.

5. Els aspirants que hagin optat a places d’advocats fiscals substituts de diferents 
fiscalies queden inclosos únicament a la llista de la fiscalia en què hagin obtingut una 
posició millor.

6. A partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals dels candidats 
seleccionats i exclosos, s’inicia un termini de deu dies naturals per a la formulació 
d’al·legacions davant de la comissió de valoració.

Els aspirants seleccionats només poden formular al·legacions referides estrictament a 
la valoració de mèrits que s’hagin acreditat, respecte dels quals no s’admet cap 
documentació complementària. Aquest tràmit d’al·legacions no pot comportar la invocació 
ni l’acreditació d’altres mèrits diferents als de la sol·licitud.

Els aspirants exclosos poden formular al·legacions a la causa que n’ha motivat 
l’exclusió.

7. A la vista de les al·legacions formulades i donant audiència a l’interessat, quan 
així ho sol·liciti, la comissió de valoració ha de resoldre les reclamacions i elaborar la 
proposta de llista definitiva dels aspirants seleccionats, de conformitat amb l’ordre de 
preferència establert en aquest Reial decret i amb la puntuació total obtinguda, ordenada 
de més gran a més petit, tenint en compte, al seu torn, l’ordre de preferència manifestat 
per l’interessat i les necessitats del servei, que ha d’elevar al fiscal general de l’Estat 
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perquè l’aprovi. La llista definitiva dels aspirants seleccionats s’ha de publicar a la seu de 
la Fiscalia General de l’Estat i a les de les fiscalies de les comunitats autònomes, fiscalies 
provincials i fiscalies d’àrea, si s’escau.

8. La resolució motivada per la qual s’exclouen aspirants del procés definitivament 
s’ha de notificar de manera personal i individual a cadascun dels interessats, en allò que 
els afecti.

Article 14. Exclusió del procés de selecció.

Són causes d’exclusió del procés de selecció d’advocats fiscals substituts:

a) La falta d’aptitud o idoneïtat en el desenvolupament de funcions fiscals, justificada 
i constatada en un informe motivat i fonamentat emès degudament pel fiscal en cap. 
Aquest informe ha de ser revisat i valorat per la Fiscalia General de l’Estat, la qual ha de 
dictar una resolució motivada a aquest respecte.

b) El cessament com a advocat fiscal substitut de conformitat amb el que estableix 
l’apartat f) de l’article 27.

c) El cessament com a jutge substitut, magistrat suplent o secretari judicial substitut 
per falta d’idoneïtat o aptitud.

d) La renúncia de l’interessat a una crida en el període de vigència del nomenament 
sense causa justificada o la renúncia a dues crides consecutives, en els termes establerts 
a l’article 17.

La causa descrita a l’apartat a) suposa l’exclusió de l’interessat en els dos processos 
de selecció que es convoquin de manera immediatament posterior a la seva producció.

Les causes establertes als apartats b) i c) suposen l’exclusió de l’interessat en el 
procés de selecció regulat en aquest Reial decret en els tres processos de selecció que 
es convoquin de manera immediatament posterior a la seva producció.

La causa establerta a l’apartat d) suposa l’exclusió de l’interessat en el procés de 
selecció que es convoqui de manera immediatament posterior a la seva producció.

Tota exclusió d’un aspirant se li ha de notificar per escrit i de manera motivada.

Article 15. Nomenament.

1. El fiscal general de l’Estat, amb l’audiència prèvia del Consell Fiscal, ha de 
proposar al ministre de Justícia, mitjançant una exposició motivada, el nomenament dels 
advocats fiscals substituts per a l’any judicial següent. A la vista de la proposta, el ministre 
de Justícia ha d’efectuar o denegar motivadament els nomenaments, i ha d’elaborar una 
llista d’advocats fiscals substituts, designats per a cada fiscalia provincial. Així mateix, es 
poden elaborar llistes per a les fiscalies d’àrea en què raons de volum de plantilla així ho 
aconsellin. Les llistes s’han de confeccionar segons l’ordre de preferència establert en 
aquest Reial decret i la puntuació obtinguda pels advocats fiscals substituts, a qui es pot 
cridar, dins de l’any judicial, al desenvolupament de funcions de suport o reforç del 
Ministeri Fiscal.

2. Els nomenaments dels advocats fiscals substituts s’han de publicar al «Butlletí 
Oficial de l’Estat» i s’han de comunicar al fiscal general de l’Estat i als fiscals en cap 
respectius. La inserció al «Butlletí Oficial de l’Estat» ha d’incloure una indicació expressa 
dels recursos possibles contra la resolució de nomenament.

3. Quan circumstàncies extraordinàries derivades de renúncies d’advocats fiscals 
substituts designats o augments de plantilla així ho aconsellin, es poden efectuar 
nomenaments de nous advocats fiscals substituts pel procediment descrit per a la resta 
de l’any judicial entre els participants que van presentar sol·licitud per a la fiscalia de què 
es tracti i que no van poder ser nomenats per la limitació de places convocades, sempre 
que no hi hagués cap informe negatiu d’idoneïtat.
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Article 16. Pròrroga del nomenament.

1. El fiscal general de l’Estat, amb l’audiència prèvia del Consell Fiscal, pot presentar 
una proposta motivada al ministre de Justícia dels advocats fiscals substituts que es 
poden prorrogar en cada fiscalia, una sola vegada per a l’any judicial següent. L’informe 
de falta d’aptitud o idoneïtat emès per un fiscal en cap, revisat i valorat per la Fiscalia 
General de l’Estat, la qual ha de dictar una resolució motivada a aquest respecte, 
determina la impossibilitat de prorrogar el nomenament al candidat afectat.

2. A la vista de la proposta del fiscal general de l’Estat, el ministre de Justícia ha 
d’efectuar o denegar motivadament la pròrroga del nomenament, i ha d’elaborar una llista 
d’advocats fiscals substituts designats per a cada fiscalia provincial o fiscalies d’àrea en 
què raons de volum de plantilla ho aconsellin, els quals es pot cridar dins de l’any judicial 
al desenvolupament d’aquesta funció.

3. La resolució de pròrroga dels nomenaments dels advocats fiscals substituts s’ha 
de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat» i s’ha de comunicar al fiscal general de l’Estat i 
als fiscals en cap respectius. La inserció al «Butlletí Oficial de l’Estat» ha d’incloure una 
indicació expressa dels recursos possibles contra la resolució de pròrroga de 
nomenament.

CAPÍTOL III

Accés i desenvolupament de la funció

Article 17. Crida i notificació.

1. La crida dels advocats fiscals substituts s’ha d’efectuar per ordre rigorós de 
puntuació entre els nomenats per a cada fiscalia. El fiscal en cap, abans de procedir a la 
crida d’acord amb les instruccions del fiscal general de l’Estat, l’ha de sotmetre a 
l’aprovació de la Fiscalia General de l’Estat, que ha de comprovar que concorren els 
requisits que estableix l’article 2 i, en particular, que hi hagi crèdit pressupostari suficient 
per procedir a la crida.

2. La notificació a qui hagi estat cridat és competència, en tot cas, del fiscal en cap 
de la fiscalia en què es prestaran els serveis.

3. Els advocats fiscals substituts poden rebutjar la crida per causes justificades 
degudament, dins del termini possessori; en aquest cas, han de passar a ocupar l’últim 
lloc de la llista de seleccionats. Tanmateix, una vegada produïda la segona renúncia 
consecutiva, s’entén que renuncien a futures crides durant la vigència del nomenament 
i/o, si s’escau, de la pròrroga, i no poden participar en el procés de selecció següent que 
es convoqui.

4. Els qui no justifiquin el rebuig de manera fefaent i acreditada s’entén que 
renuncien a futures crides durant la vigència del nomenament i/o, si s’escau, de la 
pròrroga, i no podran participar en el procés de selecció següent que es convoqui.

Article 18. Presa de possessió i jurament o promesa.

Els advocats fiscals substituts cridats a efectuar tasques de suport o reforç amb 
disponibilitat pressupostària han de prendre possessió, dins dels tres dies següents a la 
recepció de la notificació, davant del fiscal en cap corresponent. En el mateix acte, han de 
prestar jurament o promesa de guardar i fer guardar la Constitució i les lleis i d’exercir 
fidelment les funcions fiscals, si no ho han fet amb anterioritat, circumstància que han 
d’acreditar documentalment.

Article 19. Inspecció i avaluació.

1. Els fiscals en cap respectius han d’exercir respecte dels advocats fiscals substituts 
les competències d’inspecció previstes a l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, cuidant-se 
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que la seva actuació es faci amb l’atenció i la diligència degudes en el compliment dels 
deures del càrrec i adoptant en cada cas les mesures que siguin oportunes.

2. Els fiscals en cap referits han de remetre a la Fiscalia General de l’Estat, dins dels 
trenta primers dies de l’any natural, un informe d’aptitud precís i detallat sobre l’activitat 
desenvolupada pels advocats fiscals substituts.

3. L’advocat fiscal substitut que, en l’exercici de les seves funcions, rebi un informe 
de falta aptitud o idoneïtat, revisat i valorat per la Fiscalia General de l’Estat, la qual ha de 
dictar una resolució motivada a aquest respecte, ha de ser exclòs del procés de selecció 
d’acord amb el que disposa l’article 14, apartat a). El fiscal en cap ha de remetre aquest 
informe a la Fiscalia General de l’Estat, el qual, una vegada n’hagi valorat la precisió i 
motivació, l’ha de notificar a l’advocat fiscal substitut, a fi que l’interessat pugui exercir el 
seu dret a l’accés a la totalitat del seu expedient, i li ha de concedir un termini de quinze 
dies per formular al·legacions i presentar els documents i les informacions que estimi 
pertinents davant de la Fiscalia General de l’Estat. Una vegada conclòs aquest termini, la 
Fiscalia General de l’Estat ha de dictar una resolució motivada i ha de decidir totes les 
qüestions plantejades pels interessats i les altres derivades del procediment.

4. A més, si al llarg de l’any judicial el desenvolupament de les funcions corresponents 
per part de l’advocat fiscal substitut mereix un informe de falta d’aptitud o idoneïtat, el 
fiscal en cap n’ha d’assabentar mitjançant un informe fonamentat i motivat la Fiscalia 
General de l’Estat, la qual pot proposar el cessament del nomenament al Ministeri de 
Justícia en aplicació del procediment disposat a l’article 27 i amb els efectes de l’apartat 
b) article 14.

CAPÍTOL IV

Règim d’incompatibilitats, drets i deures dels advocats fiscals substituts

Article 20. Incompatibilitats i prohibicions.

1. Els advocats fiscals substituts, durant l’exercici efectiu de les seves funcions, 
estan subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions regulades al capítol VI del títol III 
de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

2. Els qui en el moment de ser cridats a prestar serveis en una fiscalia estiguin 
exercint una feina, càrrec o professió incompatible, han d’optar, en l’acte de presa de 
possessió, per un o un altre càrrec i cessar en l’activitat incompatible.

Els advocats fiscals substituts que exerceixin alguna de les activitats descrites a 
l’article 57 de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal susceptibles de ser compatibles han de 
sol·licitar la compatibilitat en el moment de publicar-se la llista per prestar serveis en la 
fiscalia, i han d’aportar la documentació justificativa corresponent, en aplicació de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

3. Els advocats fiscals substituts que hagin emès una declaració formal d’haver 
exercit alguna activitat, càrrec o professió incompatible d’acord amb el que disposa 
l’apartat c) de l’article 10 han de prestar una observança especial al deure d’abstenció, i 
han de comunicar amb caràcter immediat al fiscal en cap respectiu tota circumstància que 
pugui ser causa d’abstenció de conformitat amb la normativa aplicable. L’incompliment 
d’això pot ser causa de cessament d’acord amb el que estableix l’apartat f) de l’article 27.

4. Els advocats fiscals substituts, en l’exercici de les seves funcions, estan subjectes 
al règim de prohibicions previst als articles 58 i 59 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, 
que regula l’Estatut del Ministeri Fiscal.
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Article 21. Deure de desenvolupament fidel de les funcions.

Els advocats fiscals substituts tenen el deure primordial de compliment fidel de les 
tasques que els encarreguin, amb promptitud i eficàcia, de conformitat amb els principis 
d’unitat i dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.

Article 22. Deure de secret dels advocats fiscals substituts.

Els advocats fiscals substituts han de guardar el degut secret dels afers reservats de 
què coneguin per raó del seu càrrec.

Article 23. Règim general de responsabilitats.

Els advocats fiscals substituts tenen les mateixes responsabilitats penals i civils que 
els membres del Ministeri Fiscal establerts a l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

Els advocats fiscals substituts estan subjectes, en tot el que sigui adequat a la 
naturalesa de la seva condició, a les mateixes responsabilitats disciplinàries que els 
membres del Ministeri Fiscal, i aquestes s’han d’exigir a través del procediment previst a 
l’article 27.

La sanció d’advertència la pot imposar directament el fiscal en cap corresponent.

Article 24. Règim de Seguretat Social.

Una vegada efectuada la presa de possessió, cal comunicar-ho de manera immediata 
al Ministeri de Justícia, el qual ha de procedir a donar d’alta l’advocat fiscal substitut al 
règim general de la Seguretat Social i als efectes de la seva inclusió en la nòmina 
corresponent.

Article 25. Permisos i llicències.

Els advocats fiscals substituts poden gaudir dels permisos i les llicències següents, 
adaptats degudament a les particularitats de la naturalesa temporal i transitòria de la seva 
relació de serveis:

1. Els advocats fiscals substituts tenen dret a gaudir, llevat que les necessitats del 
servei ho impedeixin, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de vint-i-dos 
dies hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant 
l’any és menor.

2. Els advocats fiscals substituts tenen dret a llicències per raó de matrimoni de 
quinze dies de durada.

3. Les advocades fiscals substitutes tenen dret a gaudir d’una llicència en cas de 
part, adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent, la durada i les condicions de la 
qual s’ha de regular per la legislació general en aquesta matèria.

4. Els advocats fiscals substituts tenen dret a gaudir, per naixement, acolliment o 
adopció d’un fill, d’un permís de paternitat de quinze dies a partir de la data del naixement, 
de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució per la qual es 
constitueixi l’adopció.

5. Per lactància d’un fill menor de dotze mesos, les advocades fiscals substitutes 
tenen dret a una reducció de jornada.

6. Els advocats fiscals substituts, per naixement de fills prematurs o que per 
qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, tenen dret a 
reduir la jornada fins a un màxim de dues hores.

7. Les advocades fiscals substitutes embarassades tenen dret a la concessió de 
permís per a la realització d’exàmens prenatals i de tècniques de preparació al part.

8. Els advocats fiscals substituts, per mort, accident o malaltia greu del cònjuge, de 
la persona a la qual estigués unit per una relació d’afectivitat anàloga o d’un familiar dins 
del primer grau de consanguinitat o afinitat, tenen dret a una llicència de tres dies quan el 
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succés es produeixi en la mateixa localitat i de cinc dies hàbils si es produeix en una 
localitat diferent.

Aquests permisos queden reduïts a dos i quatre dies hàbils, respectivament, quan la 
mort i les altres circumstàncies assenyalades afectin familiars en segon grau d’afinitat o 
consanguinitat.

9. L’advocat fiscal substitut que, per trobar-se malalt, no pugui assistir a la fiscalia ho ha 
de comunicar immediatament al fiscal en cap del qual depengui, i ha de sol·licitar la llicència 
que acrediti la malaltia i la previsió mèdica sobre el temps que necessita per restablir-se.

10. Els advocats fiscals substituts poden participar en cursos o programes formatius, 
relacionats amb les seves funcions, impartits pel Centre d’Estudis Jurídics, en la seva 
modalitat a distància o en línia.

11. El règim retributiu per llicència és el previst per als membres de la carrera fiscal 
de conformitat amb l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal i la Llei orgànica del poder judicial.

Article 26. Afiliació en associacions per a la defensa dels seus interessos.

Els advocats fiscals substituts poden constituir i formar part d’associacions pròpies 
per a la defensa dels seus interessos professionals en tots els aspectes i de manera 
anàloga al règim previst a l’article 54 de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per a les 
associacions professionals de fiscals.

CAPÍTOL V

Cessament

Article 27. Motius del cessament.

Els qui ocupin places d’advocats fiscals substituts han de cessar per alguna de les 
causes següents:

a) Per transcurs del termini per al qual van ser nomenats.
b) Per desaparició de les necessitats que van motivar el seu nomenament.
c) Per renúncia al càrrec acceptada pel fiscal en cap respectiu.
d) Per pena principal o accessòria d’inhabilitació per a càrrecs públics.
e) Per resolució motivada del ministre de Justícia que declari la concurrència 

d’alguna de les causes d’incapacitat, incompatibilitat o prohibició establertes a l’Estatut 
orgànic del Ministeri Fiscal, a proposta del fiscal general de l’Estat, amb informació 
sumària prèvia amb audiència de l’interessat i el Consell Fiscal. La inserció al «Butlletí 
Oficial de l’Estat» ha d’incloure una indicació expressa dels recursos que es puguin 
interposar contra la resolució.

f) Per resolució motivada del ministre de Justícia quan s’adverteixi en ells falta 
d’aptitud o idoneïtat, bé per deixar d’atendre diligentment els deures del càrrec, bé per 
l’incompliment conscient de les funcions pròpies del càrrec, amb les mateixes garanties 
quant al procediment establertes a l’apartat anterior.

g) Pel compliment de l’edat de jubilació, de conformitat amb el que disposa l’article 
201.2 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

CAPÍTOL VI

Fiscals substituts al Tribunal Suprem

Article 28. Nomenament i cessament.

1. El ministre de Justícia pot, a proposta raonada del fiscal general de l’Estat i en 
atenció a les necessitats del servei, nomenar fiscals substituts a la fiscalia del Tribunal 
Suprem per a cada any judicial, sense que el seu nombre pugui excedir el 10% de la 
plantilla d’aquesta Fiscalia.
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2. Els nomenaments han de recaure a favor dels sol·licitants que reuneixin els 
requisits previstos a l’article 10 d’aquest Reial decret i que siguin seleccionats en funció 
dels majors mèrits professionals i acadèmics que acreditin; així mateix, els interessats 
han de reunir, almenys, quinze anys d’exercici professional i han de cessar per les 
mateixes causes que els advocats fiscals substituts.

3. Excepcionalment, en casos d’urgència, el fiscal general de l’Estat pot proposar 
motivadament al ministre de Justícia, i aquest pot acordar el nomenament sense 
convocatòria prèvia dins del límit contingut a l’apartat 1 d’aquest article.

Article 29. Règim d’actuació.

Els fiscals substituts de la Fiscalia del Tribunal Suprem han d’actuar, de manera 
contínua o discontínua segons les necessitats segons les necessitats del servei, d’acord 
amb les directrius i el repartiment de treball que estableixi el fiscal de sala de la secció a la 
qual estiguin adscrits.

TÍTOL IV

Fiscals de sala emèrits del Tribunal Suprem

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 30. Fiscals de sala emèrits del Tribunal Suprem.

Els fiscals de sala del Tribunal Suprem, una vegada jubilats, i a proposta del fiscal 
general de l’Estat, després d’escoltar el Consell Fiscal, han de ser designats anualment 
pel Govern, fiscals de sala emèrits al Tribunal Suprem, fins arribar a l’edat de 75 anys, 
quan així ho sol·licitin, sempre que reuneixin els requisits exigits a l’article 200 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per als magistrats emèrits al Tribunal 
Suprem i d’acord amb les necessitats de reforç de la Fiscalia del Tribunal Suprem.

CAPÍTOL II

Nomenament, presa de possessió i crida dels fiscals de sala emèrits del Tribunal 
Suprem

Article 31. Nomenament.

1. El procediment s’ha d’iniciar a instància del fiscal interessat mitjançant un escrit 
dirigit al fiscal general de l’Estat que ha de presentar a la Fiscalia del Tribunal Suprem.

2. Una vegada rebuda la sol·licitud, juntament amb la documentació, la fiscalia del 
Tribunal Suprem ha d’efectuar la proposta oportuna de nomenament de fiscals de sala 
emèrits del Tribunal Suprem, que ha de ser i expressar les circumstàncies professionals 
dels proposats. La proposta ha d’indicar, a més, les necessitats de reforç o suport que es 
requereixin.

3. El fiscal general de l’Estat, després d’escoltar el Consell Fiscal, ha de remetre la 
proposta de nomenament i, si s’escau, les al·legacions i la documentació presentada pels 
interessats, al Ministeri de Justícia, el qual ha de dictar resolució amb una antelació 
d’almenys un mes respecte a la data de compliment de l’edat de jubilació forçosa.

4. Els fiscals de sala emèrits del Tribunal Suprem s’han de nomenar per reial decret 
acordat en Consell de Ministres.

Article 32. Presa de possessió i crida dels fiscals de sala emèrits del Tribunal Suprem.

1. Els fiscals de sala emèrits del Tribunal Suprem han de prendre possessió davant 
del fiscal general de l’Estat una vegada fet el nomenament pel Govern.
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2. Els fiscals de sala emèrits del Tribunal Suprem han d’exercir les seves funcions 
de manera continuada des de la data del nomenament, d’acord amb les necessitats de 
reforç o suport de la Fiscalia del Tribunal Suprem.

Disposició addicional primera. Règim retributiu de les substitucions.

El Govern ha de regular mitjançant un reial decret el règim retributiu de les retribucions 
previstes a la disposició transitòria tercera de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora 
del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal.

Disposició addicional segona. Instruccions generals del fiscal general de l’Estat.

El fiscal general de l’Estat, sense perjudici del que disposa aquest Reial decret i de 
conformitat amb el que disposa l’apartat primer de la disposició addicional quarta de la 
Llei 50/1981, de 30 de desembre, pot dictar instruccions de caràcter general amb relació 
a l’organització i la gestió de les substitucions, els criteris d’actuació de les fiscalies i el 
contingut de les propostes d’adopció de mesures de suport o reforç.

Disposició transitòria única. Pròrroga del nomenament dels advocats fiscals substituts.

Es prorroguen els nomenaments dels advocats fiscals substituts vigents en la data 
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, fins que es procedeixi al nomenament d’advocats 
fiscals substituts de conformitat amb els criteris i el procediment de selecció continguts en 
aquest Reial decret, i en tot cas pel termini màxim d’un any.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa singular.

Queda derogat el Reial decret 326/2002, de 5 d’abril, sobre règim de nomenament 
dels membres substituts del ministeri fiscal.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest 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 sobre Administració de justícia.

Disposició final segona. Facultats de desplegament i execució.

Es faculta el ministre de Justícia per dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Normativa d’aplicació supletòria.

És aplicable, en allò no previst en aquest Reial decret, amb caràcter supletori i en allò 
que sigui procedent, el que disposen la normativa reguladora del règim de substitucions 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de juliol de 2014.

FELIPE R.

El ministre de Justícia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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