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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
8363 Reial decret 670/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament del 

Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 947/2001, de 3 d’agost.

El Reial decret 947/2001, de 3 d’agost, va aprovar el Reglament del Servei Jurídic de 
la Seguretat Social, en què el capítol III està dedicat a establir el règim de l’ingrés en el 
cos superior de lletrats de l’Administració de la Seguretat Social.

Les proves selectives per a aquest ingrés consten de dues fases, la primera d’oposició 
i la segona consistent en un curs selectiu, per al qual l’apartat tercer de l’article 24 disposa 
una durada mínima de cinc mesos i màxima de nou.

Atès que la rigidesa del termini mínim de durada del curs selectiu s’ha revelat, a 
vegades, un obstacle per a la cobertura amb la urgència necessària en les destinacions 
definitives dels lletrats de nou ingrés, la qual cosa no afavoreix la precarietat en què estan 
alguns serveis jurídics delegats de la Seguretat Social, aquesta situació ha aconsellat 
modificar puntualment la previsió reglamentària amb la flexibilització de l’organització dels 
programes de pràctiques. Aquesta previsió no només afavoreix aquesta eficàcia més gran 
en l’organització dels serveis jurídics delegats sinó que a més s’alinea amb la resta de 
cossos i escales de funcionaris de l’Administració de la Seguretat Social no sotmesos a 
períodes mínims de pràctiques.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, a proposta 
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1 d’agost de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament del Servei Jurídic de l’Administració de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 947/2001, de 3 d’agost.

L’apartat 3 de l’article 24 del Reglament del Servei Jurídic de l’Administració de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 947/2001, de 3 d’agost, queda redactat en els 
termes següents:

«3. El curs té una durada màxima de nou mesos i el seu contingut concret, 
així com el termini màxim per al seu inici i centre o òrgan responsable de la seva 
avaluació, s’han de fixar en la convocatòria respectiva.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 d’agost de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMEREl
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