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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

6995 Reial decret 312/2019, de 26 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut de l’organisme 
autònom Centre d’Estudis Jurídics.

El Centre d’Estudis Jurídics és un organisme autònom, adscrit al Ministeri de Justícia, 
amb una personalitat jurídica diferenciada, un patrimoni i una tresoreria propis, així com 
una autonomia de gestió i una plena capacitat jurídica i d’obrar, i, dins de la seva esfera de 
competències, li corresponen les potestats administratives necessàries per al compliment 
dels seus fins.

Té com a funció principal l’organització de cursos selectius i la formació dels membres 
de la carrera fiscal, dels cossos de l’Administració de justícia i del cos d’advocats de l’Estat, 
així com la formació especialitzada en la funció de policia judicial de les forces i els cossos 
de seguretat de l’Estat.

En els anys transcorreguts des de la publicació del Reial decret 1276/2003, de 10 
d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut del Centre d’Estudis Jurídics, s’ha posat de manifest 
la necessitat de revisar l’estructura organitzativa del Centre d’Estudis Jurídics de manera 
que respongui d’una manera més eficaç i òptima a les necessitats que presenta un centre 
d’estudis encarregat de la formació de cossos amb una alta formació especialitzada. 
L’abast d’aquestes modificacions exigeix l’aprovació d’un nou Estatut que derogui l’anterior, 
i això amb la finalitat de modernitzar les funcions i activitats del Centre d’Estudis Jurídics 
dins del procés de reforma global de l’Administració de justícia.

Així mateix, el nou Estatut vol donar compliment tant a les exigències d’adaptació a les 
prescripcions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per a la 
qual cosa la disposició addicional quarta concedeix un termini de tres anys a partir de la 
seva entrada en vigor, com als principis de bona regulació que preveu l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i d’aquesta manera adequar-lo als principis que conté la norma esmentada. Així, 
cal subratllar que atén el principi de necessitat i eficàcia perquè respon a un objectiu 
d’interès general, com és el d’enfortir l’estructura de l’organisme encarregat de la formació 
dels membres de la carrera fiscal i de la resta de cossos de funcionaris al servei de 
l’Administració de justícia; compleix el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació 
imprescindible per atendre la necessitat a cobrir, i el de seguretat jurídica, ja que es fa amb 
l’ànim de mantenir un marc normatiu estable, predictible, integrat i clar. Dona resposta al 
principi de transparència, per tal com reforça els mecanismes de participació dels diversos 
col·lectius en les previsions formatives de l’organisme (significativament a través de la 
Comissió Pedagògica), i, finalment, l’organització que es planteja en aquesta norma és 
eficient en l’ús dels recursos públics.

Aquest Reial decret té com a objectiu potenciar l’eficàcia en la presa de decisions 
estratègiques en matèria de formació, adaptar una part del contingut de l’Estatut a les 
exigències d’aprenentatge del segle XXI i actualitzar les referències normatives i les 
denominacions dels cossos del sector de la justícia.

El nou Estatut aborda aquestes qüestions a través de mesures en l’àmbit de l’estructura 
organitzativa, mitjançant la creació de dos òrgans sense cost addicional, la reducció 
d’estructures l’excessiva composició de les quals ha contribuït a una rigidesa no desitjada 
i, finalment, a través de la modificació de les diferents denominacions presents a l’Estatut 
del Centre d’Estudis Jurídics.

L’eficàcia en la presa de decisions, en la línia iniciada, en aquest sentit, per l’esmentat 
Reial decret 1276/2003, de 10 d’octubre, s’aconsegueix mitjançant la creació de la Direcció 
de Formació de la Carrera Fiscal i de la Comissió Pedagògica per fomentar amb això, 
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d’una banda, la participació de la Fiscalia General de l’Estat en la formació dels fiscals, 
com demana el GRECO per potenciar l’autonomia funcional del Ministeri Fiscal, atesa la 
singularitat pressupostària que té la formació d’aquest col·lectiu dins del pressupost del 
Centre d’Estudis Jurídics, així com, de l’altra, la presència en el Centre d’Estudis Jurídics 
del col·lectiu associatiu de tots els cossos del sector de la justícia.

En primer lloc, l’estructura actual del Centre d’Estudis Jurídics, en matèria de formació, 
ha comptat únicament amb una direcció d’estudis i amb la mateixa direcció del Centre per 
planificar les activitats i els plans d’estudis de formació inicial i continuada o d’especialització 
de la carrera fiscal, del cos de lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, així 
com del personal restant al servei de l’Administració de justícia i de les forces i els cossos 
de seguretat de l’Estat en la seva especialització per a la funció de policia judicial.

Aquesta estructura és clarament insuficient, molt especialment, en l’entorn actual d’alta 
qualificació de la formació i de l’aprenentatge al segle XXI. En aquest sentit, la creació 
d’una Direcció de Formació de la Carrera Fiscal, encarregada de la planificació i dels plans 
d’estudis de la carrera fiscal, cobra un significat especial en l’actualitat i posa fi a l’absència 
injustificada de la Fiscalia General de l’Estat en la que s’anomena la «casa dels fiscals», 
presència llargament reivindicada per la institució esmentada.

Seguint aquesta mateixa línia d’introduir aspectes modernitzadors en l’estructura del 
Centre, s’ha procedit a la creació de la Comissió Pedagògica, òrgan col·legiat de caràcter 
assessor, format per representants de tots els cossos del sector de la justícia als quals el 
Centre d’Estudis Jurídics té encomanada la seva formació, però també, com una cosa 
nova i innovadora, en la seva composició s’inclouen els representants de les associacions 
professionals. Aquest òrgan vol ser un fòrum d’intercanvi d’experiències, necessitats i 
propostes en l’àmbit d’una formació de qualitat que, sens dubte, ha de contribuir a 
promoure el compromís de totes les carreres, així com la millora de la percepció de la 
qualitat de la justícia.

Finalment, el nou Estatut també inclou altres aspectes de la mateixa rellevància, com 
ara la introducció dels principis de transparència i objectivitat com a eix transversal de les 
decisions de l’organisme, l’actualització, com a conseqüència de modificacions normatives 
recents, de les denominacions dels cossos de servidors públics en l’àmbit de la justícia i 
de les referències normatives que se citen al llarg del Reial decret i el reforç del caràcter 
autònom de l’organisme.

L’empara legal d’aquest Reial decret es troba a l’article 434 de la Llei orgànica del 
poder judicial i a la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social, que regula en l’article 81 el Centre d’Estudis Jurídics i en la disposició 
final setena faculta el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per 
al desplegament i l’execució de la Llei esmentada.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, de la 
ministra d’Hisenda i de la ministra de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 d’abril de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut.

S’aprova l’Estatut de l’organisme autònom Centre d’Estudis Jurídics, el text del qual 
s’insereix a continuació.

Disposició addicional primera. Primera sessió ordinària del nou Consell.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’ha de 
convocar la primera sessió ordinària del Consell del Centre d’Estudis Jurídics.
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Disposició addicional segona. Primera sessió ordinària de la Comissió Pedagògica.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’ha de 
convocar la primera sessió ordinària de la Comissió Pedagògica.

Disposició addicional tercera. Personal del cos jurídic militar integrant de la Fiscalia 
Juridicomilitar.

S’entén que les referències que en aquest text es fan als membres de la carrera fiscal 
també comprenen el personal del cos jurídic militar integrant de la Fiscalia Juridicomilitar.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1276/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut 
del Centre d’Estudis Jurídics.

Disposició final primera. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta el titular del Ministeri de Justícia per dictar totes les disposicions de caràcter 
general que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 d’abril de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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ESTATUT DE L’ORGANISME AUTÒNOM CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS

CAPÍTOL I

Naturalesa i funcions

Article 1. Naturalesa i règim jurídic.

1. L’organisme autònom Centre d’Estudis Jurídics és un organisme autònom dels que 
preveu l’article 98 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
adscrit al Ministeri de Justícia, a través de la Secretaria d’Estat de Justícia.

2. Corresponen al Ministeri de Justícia, a través de la Secretaria d’Estat de Justícia, 
la direcció estratègica, l’avaluació i el control dels resultats de la seva activitat, sense 
perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de l’Administració General de 
l’Estat, quant a l’avaluació i el control dels resultats dels organismes públics integrants del 
sector públic estatal.

3. En l’àmbit de la formació dels membres de la carrera fiscal, les competències 
anteriors s’exerceixen amb la proposta prèvia de la Fiscalia General de l’Estat.

4. El Centre d’Estudis Jurídics té una personalitat jurídica diferenciada, un patrimoni 
i una tresoreria propis, així com una autonomia de gestió i una plena capacitat jurídica i 
d’obrar i, dins de la seva esfera de competències, li corresponen les potestats 
administratives necessàries per al compliment dels seus fins, en els termes que estableix 
aquest Estatut, excepte la potestat expropiatòria.

5. El Centre d’Estudis Jurídics es regeix de conformitat amb el que preveuen la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial; l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, 
aprovat per la Llei 50/1981, de 30 de desembre; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i en general les normes que despleguin les 
disposicions esmentades i les altres que siguin aplicables als organismes autònoms de 
l’Administració General de l’Estat.

Article 2. Finalitats.

1. El Centre d’Estudis Jurídics té per objecte desplegar i executar, en col·laboració 
amb el Ministeri de Justícia, les polítiques de selecció i formació dels funcionaris 
pertanyents als cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, 
facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei 
de l’Administració de justícia. La col·laboració esmentada també s’estén a la formació 
continuada dels advocats de l’Estat en el marc dels plans que elabori l’Advocacia General 
de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

2. El Centre d’Estudis Jurídics també té per objecte la col·laboració amb la Fiscalia 
General de l’Estat a fi de proporcionar una preparació integral, especialitzada i d’alta 
qualitat als membres de la carrera fiscal, així com als aspirants a ingressar-hi.

3. El Centre d’Estudis Jurídics imparteix anualment cursos de formació sobre 
deontologia professional i sobre el principi d’igualtat entre les dones i els homes i la seva 
aplicació amb caràcter transversal pels membres de la carrera fiscal, els cossos dels 
lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i Ciències Forenses, advocats de l’Estat i altre personal al servei de 
l’Administració de justícia, així com sobre la detecció i el tractament de situacions de 
violència de gènere.
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4. El Centre d’Estudis Jurídics pot desenvolupar cursos d’especialització per a 
professionals del dret i subscriure a aquest efecte convenis amb altres entitats públiques o 
privades.

5. El Centre d’Estudis Jurídics pot exercir, igualment, funcions de documentació i 
d’edició de publicacions.

Article 3. Funcions i facultats.

1. En els termes que preveu la legislació vigent, correspon al Centre d’Estudis 
Jurídics, en col·laboració amb el Ministeri de Justícia i, si s’escau, la Fiscalia General de 
l’Estat:

a) L’organització i la gestió dels cursos selectius per a l’accés a la carrera fiscal 
d’acord amb els plans de formació elaborats per la Fiscalia General de l’Estat.

b) La participació en el procés de selecció i la formació inicial dels aspirants a l’ingrés 
en els cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i, si s’escau, altre personal al servei 
de l’Administració de justícia al qual es refereix l’article 475 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol.

c) La proposta al Ministeri de Justícia dels nomenaments com a advocats fiscals o 
funcionaris de carrera dels funcionaris en pràctiques que superin el corresponent curs 
selectiu d’accés a la carrera fiscal o als cossos de l’Administració de justícia que 
corresponguin.

d) L’organització i la gestió de la formació continuada i la promoció i realització 
d’estudis, recerques, publicacions, seminaris i altres activitats que puguin contribuir a 
millorar la formació dels membres de la carrera fiscal, de conformitat amb els plans 
estratègics elaborats per la Fiscalia General de l’Estat.

e) La formació continuada i l’especialització dels lletrats de l’Administració de justícia, 
metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre 
personal al servei de l’Administració de justícia, així com, si s’escau, del personal a què es 
refereix l’article 475 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol.

f) La formació continuada i l’especialització dels advocats de l’Estat dins dels plans 
que elabori l’Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

g) La col·laboració i cooperació en la impartició de formació i perfeccionament a 
alumnes i professionals procedents d’altres institucions de naturalesa anàloga de l’àmbit 
internacional, així com a professionals del dret.

h) La formació complementària dels membres de les forces i els cossos de seguretat 
de l’Estat i dels funcionaris dels cossos de vigilància duanera, en la seva especialització 
per a la funció de policia judicial, i atorgar el diploma que preveuen els articles 39 i 45 del 
Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial.

i) La promoció i realització d’estudis, recerques, publicacions, seminaris i altres 
activitats que puguin contribuir a millorar la formació dels cossos dels lletrats de 
l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia 
i Ciències Forenses i altre personal al servei de l’Administració de justícia, així com dels 
advocats de l’Estat.

j) Expedir els certificats i diplomes d’assistència als cursos i les activitats de formació 
continuada organitzats pel mateix Centre d’Estudis Jurídics o en col·laboració amb altres 
institucions, incloent-hi els que acreditin especialització en matèries pròpies de les funcions 
que exerceixen els membres de la carrera fiscal, els lletrats de l’Administració de justícia, 
metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre 
personal al servei de l’Administració de justícia, així com dels advocats de l’Estat.

k) La realització dels estudis que li requereixin el Ministeri de Justícia i la Fiscalia 
General de l’Estat.
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2. Per al compliment dels seus objectius, el Centre d’Estudis Jurídics pot:

a) Subscriure convenis de col·laboració amb els òrgans corresponents de les 
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències respectives.

b) Subscriure convenis i mantenir relacions de col·laboració i informació recíproca 
amb el Consell General del Poder Judicial, universitats, col·legis i associacions 
professionals, administracions públiques i altres institucions públiques o privades, per a 
l’exercici de les seves funcions formatives.

c) Subscriure, amb el mateix fi, convenis i mantenir relacions de col·laboració i 
informació recíproca amb institucions similars d’altres països, i fomentar estudis, plans i 
programes d’intercanvi i cooperació internacional.

d) Informar a requeriment dels òrgans competents sobre l’homologació de títols i 
diplomes emesos per altres organismes i entitats i que hagin de produir els mateixos 
efectes o tenir la mateixa valoració que els emesos pel Centre d’Estudis Jurídics.

Article 4. Seu.

El Centre d’Estudis Jurídics té la seu a Madrid i duu a terme les seves activitats en tot 
el territori nacional.

CAPÍTOL II

Organització

Article 5. Òrgans de govern i òrgans executius.

1. Són òrgans de govern el president del Centre d’Estudis Jurídics i el Consell. El 
president del Centre d’Estudis Jurídics és, al seu torn, president del Consell.

2. Són òrgans executius el director i tots els que tinguin el rang de sub-director 
general.

El director està assistit per un director de Formació de la Carrera Fiscal, un cap 
d’estudis i un secretari general.

Secció 1a Del Consell

Article 6. Composició.

1. El Consell del Centre d’Estudis Jurídics està integrat pel president i set vocals.
2. El president del Consell és la ministra de Justícia, que pot ser substituïda pel 

secretari d’Estat de Justícia o el subsecretari de Justícia, per aquest ordre.
A falta dels anteriors, té la presidència el director del Centre d’Estudis Jurídics.
3. Són vocals del Consell:

a) La fiscal general de l’Estat.
b) Un vocal del Consell General del Poder Judicial amb competències en matèria de 

formació.
c) El secretari d’Estat de Justícia.
d) El fiscal en cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat.
e) L’advocada general de l’Estat - directora del Servei Jurídic de l’Estat.
f) El director de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
g) La directora del Centre d’Estudis Jurídics.

4. Actua com a secretari del Consell, amb veu, però sense vot, el secretari general 
del Centre d’Estudis Jurídics.
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Article 7. Funcions.

El Consell del Centre d’Estudis Jurídics té les funcions següents:

a) Informar sobre els principis bàsics dels plans d’estudis del Centre d’Estudis 
Jurídics en matèria de formació inicial per a l’accés a la carrera fiscal, als cossos de lletrats 
de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i Ciències Forenses i, si s’escau, altre personal al servei de l’Administració de 
justícia; sobre els criteris generals que han de regir els plans anuals d’activitats del Centre 
en matèria de formació continuada i especialització, i sobre la formació de les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat en l’especialització per a la funció de policia judicial.

b) Informar sobre la selecció del professorat del Centre d’Estudis Jurídics.
c) Informar sobre els exercicis i programes de les proves selectives d’accés als 

cossos de lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses i altre personal al servei 
de l’Administració de justícia.

d) Ser informat dels convenis de col·laboració a què fa referència l’article 3.2.
e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost del Centre d’Estudis Jurídics i elevar-lo al 

ministre de Justícia.
f) Aprovar la memòria anual del Centre d’Estudis Jurídics i elevar-la a la ministra de 

Justícia.

Article 8. Convocatòria i règim jurídic.

1. El Consell del Centre d’Estudis Jurídics es reuneix un cop l’any, en sessió ordinària, 
convocat pel president. Igualment, el president acorda la convocatòria de totes les sessions 
extraordinàries que siguin necessàries, per iniciativa pròpia o a petició de quatre vocals o 
del director. En aquest últim supòsit, la sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una proposta 
d’ordre del dia, i s’hi han d’aportar els documents que, si s’escau, justifiquin la convocatòria.

2. L’ordre del dia el fixa el president, a proposta del director del Centre d’Estudis 
Jurídics, que és obligada. L’ordre del dia ha d’incloure necessàriament l’examen de les 
qüestions que hagin motivat la convocatòria.

3. El règim de funcionament del Consell del Centre d’Estudis Jurídics és el que 
preveu la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sense 
perjudici de les peculiaritats que conté aquest Estatut.

Secció 2a Del director

Article 9. Nomenament.

La direcció del Centre d’Estudis Jurídics l’exerceix un sub-director general, nomenat i 
separat per una ordre del Ministeri de Justícia, amb els requisits que assenyala l’article 67 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Article 10. Funcions.

1. El director té la direcció i representació legal del Centre d’Estudis Jurídics. Té les 
funcions i competències que la legislació vigent atribueix amb caràcter general als òrgans 
superiors dels organismes autònoms i, en particular, les següents:

a) L’execució i la direcció de la gestió administrativa de les activitats i els plans 
d’estudis del Centre d’Estudis Jurídics elaborats per la Fiscalia General de l’Estat sobre 
formació inicial i continuada de la carrera fiscal.

b) Aprovar la planificació estratègica i per objectius de l’organisme.
c) La planificació, coordinació i inspecció de les activitats i els plans d’estudis del 

Centre d’Estudis Jurídics sobre formació inicial i continuada o d’especialització dels cossos 
dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional 
de Toxicologia i Ciències Forenses, així com, si s’escau, del personal restant al servei de 
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l’Administració de Justícia; així mateix, la planificació de la formació de les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat en la seva especialització per a la funció de policia judicial i 
coordinar les relacions amb les institucions que col·laborin en aquesta funció.

d) La proposta al Ministeri de Justícia dels nomenaments com a advocats fiscals o 
funcionaris de carrera dels funcionaris en pràctiques que superin el corresponent curs 
selectiu d’accés a la carrera fiscal o als cossos de l’Administració de justícia que 
corresponguin.

e) La presentació al Consell del Centre d’Estudis Jurídics dels informes sobre els 
exercicis i programes de les proves selectives per a l’accés al Centre dels aspirants a 
l’ingrés en els cossos de lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius 
de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de 
l’Administració de justícia.

f) La selecció dels assistents als cursos de formació continuada de la carrera fiscal 
organitzats directament pel Centre d’Estudis Jurídics o en col·laboració amb altres 
institucions d’acord amb els criteris de selecció determinats prèviament per la Fiscalia 
General de l’Estat, així com el nomenament del personal docent que intervingui en les 
activitats formatives de la carrera fiscal, a proposta de la Fiscalia General de l’Estat de 
conformitat amb els criteris establerts prèviament en les convocatòries corresponents i, en 
tot cas, en condicions d’igualtat i publicitat.

g) La selecció dels assistents als cursos de formació continuada i d’especialització 
dels cossos de lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de 
l’Administració de justícia organitzats directament pel Centre d’Estudis Jurídics o en 
col·laboració amb altres institucions, així com la selecció i el nomenament del personal 
docent que intervingui en les activitats formatives dels cossos de lletrats de l’Administració 
de justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 
Forenses i altre personal al servei de l’Administració de justícia, d’acord amb els criteris 
prèviament establerts en les convocatòries corresponents i, en tot cas, en condicions 
d’igualtat i publicitat.

h) L’expedició dels certificats, títols i diplomes acreditatius de l’assistència i 
aprofitament dels cursos i estudis organitzats directament pel Centre d’Estudis Jurídics o 
en col·laboració amb altres institucions.

i) La contractació del personal no funcionari del Centre d’Estudis Jurídics, sense 
perjudici de les competències que la legislació general de la funció pública atribueixi a 
altres òrgans.

j) La subscripció de convenis i acords amb entitats públiques i privades, nacionals i 
internacionals, que siguin necessaris per al compliment de la missió de l’organisme.

k) L’elaboració de la memòria anual del Centre d’Estudis Jurídics i la seva presentació 
al Consell amb les propostes necessàries per a l’exercici de les funcions de l’organisme.

l) L’elaboració i la presentació al Consell del Centre d’Estudis Jurídics de 
l’avantprojecte de pressupost, així com ordenar les despeses i els pagaments i retre els 
comptes al Tribunal de Comptes per conducte de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat.

m) La direcció superior del personal adscrit permanentment o temporalment a 
l’organisme autònom, sense perjudici de les competències que la legislació general sobre 
funció pública atribueixi a altres òrgans, així com iniciar i, si s’escau, resoldre els 
procediments disciplinaris.

n) L’exercici, com a òrgan de contractació, de les competències i facultats que preveu 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

ñ) Les altres funcions que se li encomanin legalment, li consignin aquesta o altres 
disposicions, les de règim intern i totes les que, sent competència del Centre d’Estudis 
Jurídics, no estiguin atribuïdes expressament al seu Consell.

2. Les resolucions, els acords i els actes del director del Centre d’Estudis Jurídics no 
posen fi a la via administrativa, i s’hi pot interposar en contra un recurs d’alçada davant la 
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ministra de Justícia, de conformitat amb el que estableix l’article 82 de la Llei 50/1998, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

No obstant això, i d’acord amb el que estableix l’article 44.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, contra les actuacions esmentades en el 
precepte assenyalat com a susceptibles de ser impugnades mitjançant el recurs especial, 
no hi és procedent la interposició de recursos administratius ordinaris.

Secció 3a Del director de Formació de la Carrera Fiscal

Article 11. Nomenament.

El director de Formació de la Carrera Fiscal és nomenat i cessat per la persona titular 
del Ministeri de Justícia, a proposta de la Fiscalia General de l’Estat, d’entre membres de 
la carrera fiscal amb més de deu anys d’exercici, i té el nivell que es determini en la 
Relació de llocs de treball de la Secretaria d’Estat de Justícia.

Article 12. Funcions.

El director de Formació de la Carrera Fiscal té les funcions següents:

a) La coordinació, el seguiment i la supervisió de l’execució dels plans d’estudis del 
Centre d’Estudis Jurídics sobre formació inicial i continuada de la carrera fiscal, proposats 
per la Fiscalia General de l’Estat.

b) L’avaluació de qualitat i resultats de les activitats de formació inicial i continuada 
de la carrera fiscal.

c) La representació del Centre d’Estudis Jurídics en tots els fòrums, els organismes i 
les activitats que concerneixin la formació dels membres de la carrera fiscal.

d) La coordinació del personal docent que intervingui en les activitats formatives de 
la carrera fiscal.

e) L’elaboració de la proposta de l’avantprojecte de pressupost per als plans de 
formació dels membres de la carrera fiscal.

f) La proposta de metodologies de formació i l’impuls d’estudis, recerques i 
publicacions que puguin contribuir a millorar la formació de la carrera fiscal, tant a la 
Fiscalia General de l’Estat com al director del Centre d’Estudis Jurídics.

g) La presidència de la Junta de Professors de conformitat amb l’article 18.
h) L’assignació de puntuació de conformitat amb l’article 26.

Secció 4a Del cap d’estudis i del secretari general

Article 13. Nomenament.

El cap d’estudis i el secretari general, amb categoria de sub-directors generals, són 
nomenats i cessats per la ministra de Justícia, amb els requisits que assenyala l’article 67 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Article 14. Funcions.

1. Són funcions del cap d’estudis:

a) La substitució del director en els supòsits d’absència, vacança o malaltia.
b) L’assistència al director o al director de Formació de la Carrera Fiscal en la 

planificació de la formació inicial, la formació continuada, incloent-hi la d’especialització de 
la carrera fiscal i dels cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, 
facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, així com, si s’escau, 
del personal restant al servei de l’Administració de justícia, i la formació de les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat en la seva especialització per a la funció de policia judicial, 
així com la coordinació i supervisió de la seva execució material.
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c) Proporcionar informació al director sobre la selecció del personal docent.
d) L’auxili al director en les tasques d’avaluació dels alumnes que hagin cursat la 

formació inicial dels cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, 
facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, així com, si s’escau, 
del personal restant al servei de l’Administració de justícia.

e) L’assistència al director en les tasques de selecció dels assistents a les activitats 
de formació continuada i d’especialització dels cossos dels lletrats de l’Administració de 
justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 
Forenses, així com, si s’escau, del personal restant al servei de l’Administració de justícia.

f) La preparació dels projectes de convenis de col·laboració amb altres 
administracions públiques, institucions i centres, d’acord amb les instruccions rebudes del 
director i a proposta del director de Formació de la Carrera Fiscal en cas d’iniciatives 
relacionades amb la formació dels membres de la carrera fiscal.

g) L’elaboració del pla anual de publicacions del Centre d’Estudis Jurídics, prèvia 
proposta del director de Formació de la Carrera Fiscal en cas de publicacions relacionades 
amb la formació dels membres de la carrera fiscal, per a la seva elevació posterior a la 
Comissió Assessora de Publicacions del Ministeri de Justícia, una vegada aprovat pel 
director.

h) La supervisió del funcionament de la biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i la 
proposta al director de les noves adquisicions o subscripcions.

i) Les altres que el director li encarregui expressament.

2. Són funcions del secretari general:

a) Exercir la gestió economicopressupostària, comptable i patrimonial, així com la 
responsabilitat de la caixa central i de les habilitacions de personal i de serveis.

b) Fer la proposta de plans estratègics i d’objectius de l’organisme.
c) Gestionar el personal adscrit al Centre d’Estudis Jurídics, sense perjudici de les 

competències que corresponen al director o a altres òrgans administratius de conformitat 
amb la legislació vigent.

d) Exercir la gestió administrativa i la custòdia d’expedients.
e) Prestar els serveis d’assumptes generals, règim interior, contractació, informació, 

registre i atenció al públic.
f) Exercir les tasques derivades de la secretaria del Consell.
g) Qualsevol altra funció que el director li encarregui expressament.

Secció 5a De la Comissió Pedagògica

Article 15. Composició i funcions.

1. La Comissió Pedagògica del Centre d’Estudis Jurídics és un òrgan col·legiat de 
transparència, assessorament i participació dels interessos associatius i corporatius en la 
formació del sector de la justícia. La seva funció principal és fer recomanacions i informes 
sobre els programes formatius del Centre d’Estudis Jurídics.

2. La Comissió Pedagògica està presidida pel director del Centre d’Estudis Jurídics, 
del qual depèn. Es compon dels membres següents:

a) El director de Formació de la Carrera Fiscal.
b) Dos fiscals, designats pel Consell Fiscal.
c) Dos lletrats de l’Administració de justícia, designats pel Consell del Secretariat.
d) Un advocat de l’Estat, designat per l’advocat general de l’Estat.
e) Un metge forense, designat pel Consell Medicoforense.
f) Un facultatiu de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, designat pel 

director nacional d’aquest organisme.
g) Un representant de cadascuna de les associacions professionals de la carrera 

fiscal i dels cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 113  Dissabte 11 de maig de 2019  Secc. I. Pàg. 11

de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de 
l’Administració de justícia, a proposta de cada associació.

El cap d’estudis actua com a secretari de la Comissió Pedagògica.

3. La Comissió Pedagògica es reuneix, amb caràcter ordinari, almenys, un cop l’any 
a convocatòria del seu president, i el seu règim de funcionament és el que regula la secció 
3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

CAPÍTOL III

Personal docent

Secció 1a Del professorat

Article 16. Selecció, nomenament i funcions.

1. Correspon al director:

a) El nomenament del personal docent que intervingui en les activitats formatives de 
la carrera fiscal, a proposta de la Fiscalia General de l’Estat.

b) La selecció i el nomenament del personal docent que intervingui en les activitats 
formatives dels cossos de lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius 
de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de 
l’Administració de justícia.

2. La selecció s’efectua d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i 
capacitat, amb els tràmits previs que exigeix la legislació vigent. No es poden seleccionar 
com a professors dels cursos selectius de formació inicial aquells en què concorrin les 
causes d’abstenció que preveu l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

3. El personal docent s’ocupa de les tasques docents que se li encarreguin d’acord 
amb els plans d’estudis, avalua el rendiment i l’aprofitament dels alumnes, proposa quan 
finalitza el curs la qualificació individualitzada i informa sobre l’exercici de les seves 
funcions el cap d’estudis o el director de Formació de la Carrera Fiscal en el cas dels plans 
de formació dels membres de la carrera fiscal.

Article 17. Règim jurídic.

1. Les relacions entre el Centre d’Estudis Jurídics i els professors, a temps complet 
o a temps parcial, es regeixen per contractes laborals de durada determinada o per 
contractes administratius, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.

2. També poden exercir tasques docents els professors universitaris i els funcionaris 
de l’Administració General de l’Estat o de l’Administració de justícia, i percebre la 
indemnització corresponent per raó del servei o mitjançant la concessió de comissions de 
servei o com a conseqüència dels convenis que preveu l’article 3.2.b).

3. Els professors en règim administratiu es remuneren de conformitat amb la 
normativa aplicable i els barems vigents.

Article 18. Junta de Professors.

1. La Junta de Professors està integrada pels professors intervinents en cadascun 
dels cursos de formació inicial, pel coordinador de l’ensenyament corresponent, que actua 
com a secretari, i pel cap d’estudis, sota la presidència del director o del director de 
Formació de la Carrera Fiscal en el cas del curs selectiu dels membres de la carrera fiscal, 
que pot ser substituït per aquest. Així mateix, formen part de la junta respectiva els 
coordinadors dels tutors de les activitats pràctiques als quals es refereix l’article següent. 
Per al règim de funcionament de la Junta de Professors, cal atenir-se al que disposa la 
secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
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2. La Junta de Professors té caràcter consultiu i, a aquest efecte, pot emetre informes 
i formular observacions i suggeriments sobre tots els aspectes relatius a la planificació i el 
desenvolupament del curs corresponent.

3. La Junta de Professors es reuneix totes les vegades que es considerin necessàries, 
amb la convocatòria prèvia del director, del director de Formació de la Carrera Fiscal en el 
cas del curs selectiu dels membres de la carrera fiscal, o a sol·licitud de la majoria absoluta 
dels professors.

Secció 2a Dels tutors i els seus coordinadors

Article 19. Tutors i coordinadors.

1. El director pot designar tutors, de conformitat amb el que preveu l’article 16, d’entre 
membres de la carrera fiscal i funcionaris en actiu pertanyents al cos al qual va adreçat el 
curs perquè facin el seguiment de les activitats pràctiques que hagin de dur a terme els 
alumnes del Centre. Així mateix, es poden nomenar un o diversos coordinadors dels tutors 
designats d’entre membres de la carrera fiscal en actiu i funcionaris, en la mateixa situació 
administrativa, de cadascun dels cossos als quals vagi adreçat el curs de formació.

2. En el cas dels cursos selectius de formació inicial, no es poden seleccionar com a 
tutors o coordinadors aquells en què concorrin les causes d’abstenció que preveu 
l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, respecte dels funcionaris en pràctiques que 
hagin d’avaluar.

3. Els tutors i els seus coordinadors han de remetre al cap d’estudis o al director de 
Formació de la Carrera Fiscal, en el cas del curs selectiu dels membres de la carrera fiscal, 
un informe sobre les activitats pràctiques dutes a terme, el grau de participació en aquestes 
dels alumnes i sobre l’aprofitament de cadascun d’ells.

4. Abans de l’inici de cadascun dels cursos i totes les vegades que es considerin 
necessàries durant el seu desenvolupament, els tutors i els seus coordinadors s’han de 
reunir amb el cap d’estudis, amb el director de Formació de la Carrera Fiscal en el cas del 
curs selectiu dels membres de la carrera fiscal i, si s’escau, amb el coordinador de 
l’ensenyament corresponent per perfilar, d’acord amb el que s’hagi convingut en la Junta 
de Professors, les directrius generals del contingut, l’avaluació i la metodologia de les 
tutories.

5. Les tasques dels tutors i els seus coordinadors es remuneren de conformitat amb 
la normativa administrativa aplicable i els barems vigents.

CAPÍTOL IV

Accés i cursos de formació del Centre d’Estudis Jurídics

Secció 1a De la formació inicial

Article 20. Accés dels aspirants a l’ingrés en la carrera fiscal.

Les proves selectives per a l’accés al Centre d’Estudis Jurídics dels aspirants a l’ingrés 
en la carrera fiscal es regeixen pel que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, i la 
Llei 50/1981, de 30 de desembre.

Article 21. Accés dels aspirants a l’ingrés en els cossos al servei de l’Administració de 
justícia.

1. La selecció dels aspirants als cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, 
metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i, si 
s’escau, altre personal al servei de l’Administració de justícia s’ha de fer mitjançant una 
convocatòria pública, d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, de la 
manera que preveu la legislació vigent.
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2. La ministra de Justícia, amb subjecció al que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, i les altres disposicions aplicables, ha d’aprovar, escoltat el mateix Centre, 
mitjançant una ordre, les normes de convocatòria de l’oposició, el concurs o el concurs 
oposició per a l’accés al Centre d’Estudis Jurídics.

Article 22. Cursos de formació inicial.

1. El curs selectiu teoricopràctic de formació inicial dels aspirants a l’ingrés en la 
carrera fiscal s’ha de dur a terme amb subjecció al contingut i la durada que especifiqui el 
pla d’estudis elaborat per la Fiscalia General de l’Estat.

2. El curs selectiu teoricopràctic de formació inicial dels aspirants a l’ingrés en els 
cossos dels lletrats de l’Administració de justícia, metges forenses, facultatius de l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de l’Administració de 
justícia s’ha de dur a terme amb subjecció al contingut i la durada que especifiquin els 
plans d’estudis del Centre.

3. El contingut dels cursos de selecció s’ha d’orientar a la preparació adequada dels 
aspirants a l’ingrés en els diferents cossos per a l’exercici de les seves funcions. La 
preparació esmentada s’ha de fer a través d’un aprofundiment especialitzat en els 
coneixements teòrics de més incidència en cadascuna de les activitats professionals i a 
través de l’aprenentatge en l’exercici pràctic de les actuacions i funcions pròpies d’aquestes 
activitats.

Article 23. Curs teoricopràctic.

La fase teoricopràctica dels cursos selectius, que tenen un caràcter multidisciplinari, 
s’ha d’impartir en el mateix Centre d’Estudis Jurídics, sense perjudici de les excepcions 
que en cada cas es considerin convenients en funció de l’especialitat tècnica de la matèria 
objecte de l’exposició.

Article 24. Ensenyaments pràctics.

1. Les classes pràctiques es duen a terme de manera successiva o simultània amb 
les teòriques, de conformitat amb les previsions dels plans d’estudis del Centre d’Estudis 
Jurídics. Consisteixen en la presència i intervenció dels aspirants en l’exercici de les 
funcions pròpies de la carrera o el cos a què aspiren a ingressar en les fiscalies, les 
oficines judicials o els òrgans que es determinin.

2. Les activitats pràctiques es duen a terme sota la supervisió dels tutors i 
coordinadors a què es refereix l’article 19.

Article 25. Requisits per a la superació del curs teoricopràctic de formació inicial.

1. La superació del curs selectiu requereix:

a) No haver deixat d’assistir, qualssevol que siguin les causes, a més d’una cinquena 
part de les classes, activitats pràctiques o sessions docents que integren el curs, sense 
perjudici del que s’hagi establert sobre responsabilitat disciplinària.

b) Complert el requisit anterior, haver obtingut en el curs teoricopràctic de selecció 
almenys la puntuació mínima exigida per a la superació del procés selectiu.

c) No haver estat sancionat amb la pèrdua del curs, ni haver perdut la condició de 
funcionari en pràctiques per un expedient disciplinari o com a conseqüència d’una 
sentència penal ferma.

2. Els qui no puguin fer o concloure el curs teoricopràctic per una causa de força 
major, justificada i apreciada degudament per la direcció del Centre d’Estudis Jurídics, es 
poden incorporar a l’immediatament posterior que es convoqui de la mateixa classe, i 
conserven la puntuació obtinguda en l’oposició, el concurs o el concurs oposició previ.
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3. Els alumnes que no superin el curs, excepte els que hagin estat objecte de la 
sanció de l’article 34.1.a), també es poden incorporar a l’immediatament posterior, amb la 
puntuació assignada a l’últim dels participants en aquell.

4. En els supòsits que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article, els qui no superin 
el curs en aquesta segona ocasió perden tots els seus drets al nomenament com a 
funcionaris de carrera.

Article 26. Forma de qualificació.

1. La puntuació a què es refereix l’apartat 1.b) de l’article anterior s’elabora en la 
Junta de Professors corresponent, amb la intervenció de tots ells, del coordinador de 
l’ensenyament i del cap d’estudis, sota la presidència del director o del director de Formació 
de la Carrera Fiscal en el cas del curs selectiu dels membres de la carrera fiscal.

2. Amb aquest fi, es computen el resultat de les proves fetes a aquest efecte, les 
qualificacions individualitzades presentades per cadascun dels professors, els informes del 
tutor o els tutors dels alumnes i la intervenció i participació dels aspirants en les activitats 
pràctiques a què es refereix l’article 24.

3. Així, obtinguda la qualificació global del curs teoricopràctic de selecció, es fa la 
mitjana amb l’aconseguida per cada alumne en l’oposició, el concurs o el concurs oposició 
d’ingrés al Centre d’Estudis Jurídics, i d’aquesta manera en resulta la qualificació definitiva.

Article 27. Elecció de destinacions.

1. Una vegada finalitzat el curs teoricopràctic de selecció, el Centre d’Estudis Jurídics 
elabora la relació d’alumnes que l’hagin superat, ordenada de més gran a més petit en 
funció de la puntuació definitiva de l’alumne, determinada segons el que disposa l’article 
anterior.

2. Es comunica als alumnes la relació remesa pel Ministeri de Justícia de places 
vacants corresponents al cos o la carrera de què es tracti.

3. En el termini de cinc dies hàbils des de la seva publicació, els aspirants que hagin 
superat el curs de selecció sol·liciten destinació en totes les places relacionades per ordre 
de preferència, mitjançant una instància adreçada, per conducte del director del Centre 
d’Estudis Jurídics, al Ministeri de Justícia.

4. S’entén que els qui no formulin la sol·licitud, o no sol·licitin totes les places, les 
demanen per l’ordre en què figuren en la relació de places anunciades.

Article 28. Nomenament.

1. Acabat el curs teoricopràctic de selecció, el director eleva a la ministra de Justícia 
la proposta de nomenament dels aspirants que hagin superat el curs juntament amb la 
relació de destinacions sol·licitades segons l’ordre de la puntuació obtinguda.

2. El nomenament i la presa de possessió es regeixen per les disposicions vigents.

Secció 2a De la formació continuada

Article 29. Convocatòria dels cursos i selecció d’assistents.

1. La convocatòria dels cursos de formació continuada s’ha d’ajustar als principis de 
publicitat i igualtat.

2. La convocatòria dels cursos de formació continuada de la carrera fiscal s’ha de dur 
a terme de conformitat amb els plans i criteris elaborats i definits prèviament per la Fiscalia 
General de l’Estat.

3. La convocatòria dels cursos de formació continuada dels cossos dels lletrats de 
l’Administració de justícia, advocats de l’Estat, metges forenses, facultatius de l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de l’Administració de 
justícia ha de tenir en compte les necessitats del servei, i a aquest efecte s’ha de sol·licitar 
la informació que sigui pertinent a autoritats i institucions del Ministeri de Justícia.
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Article 30. Desenvolupament.

1. Els cursos de formació continuada i d’especialització en matèries pròpies de les 
funcions que exerceixen els membres de la carrera fiscal, cossos de lletrats de 
l’Administració de justícia i metges forenses i altre personal al servei de l’Administració de 
justícia han de tenir el contingut i la durada que estableixi el pla general d’activitats del 
Centre d’Estudis Jurídics.

2. Els directors dels cursos, coordinadors, professors, ponents o conferenciants han 
d’actuar coordinadament amb el cap d’estudis i el coordinador de l’ensenyament 
corresponent en la preparació, la impartició i l’avaluació dels cursos de formació.

3. La superació de cadascun d’aquests cursos i l’obtenció, si s’escau, del certificat 
corresponent exigeix el compliment dels requisits sobre assistència o participació que fixi 
la direcció del Centre d’Estudis Jurídics en la convocatòria dels cursos esmentats.

CAPÍTOL V

Règim dels alumnes

Secció 1a Dels alumnes en règim de formació inicial

Article 31. Funcionaris en pràctiques.

1. Els aspirants a l’ingrés en la carrera fiscal, en el cos de lletrats de l’Administració 
de justícia o en el cos de metges forenses els nomena funcionaris en pràctiques el Ministeri 
de Justícia a l’inici del curs selectiu teoricopràctic. Tenen dret a les remuneracions fixades 
per a aquests amb caràcter general i, sempre que superin el curs, al còmput del temps de 
permanència en el Centre d’Estudis Jurídics a efectes econòmics i de còmput, si s’escau, 
d’anys d’exercici professional com a jurista.

2. El curs selectiu de formació inicial inclou un període de pràctiques tutelades que 
els aspirants han de fer, en qualitat de funcionaris en pràctiques. Durant aquest període, 
els funcionaris exerceixen funcions d’auxili i col·laboració amb els tutors designats, els 
quals han de ser, en tot cas, titulars dels seus llocs de treball respectius.

3. Les resolucions, els informes, els dictàmens, o qualssevol altres actuacions 
escrites la redacció dels quals s’encarregui als funcionaris en pràctiques, tenen la 
consideració d’esborranys o projectes i els pot assumir el tutor amb les modificacions que 
aquest consideri pertinents. Aquests documents els ha de conservar el tutor, que els ha de 
posar a disposició del Centre d’Estudis Jurídics.

4. La condició de funcionari en pràctiques dels aspirants esmentats es manté fins a 
la presa de possessió com a funcionari de carrera, però s’extingeix per als que no superin 
el curs de selecció corresponent, sense perjudici que, de conformitat amb el que disposa 
l’article 25, es puguin incorporar a l’immediatament posterior.

5. La condició de funcionari en pràctiques no confereix els drets propis del cos o la 
carrera a què s’aspira.

6. Els funcionaris en pràctiques tenen dret als permisos i les llicències previstos amb 
caràcter general per als funcionaris públics, però el seu atorgament no eximeix en cap cas 
del nivell d’assistència mínim per a la superació del curs.

Article 32. Deures.

1. Els funcionaris en pràctiques han d’assistir a la seu del Centre d’Estudis Jurídics o 
als llocs on es duguin a terme les activitats teòriques o pràctiques, amb subjecció al 
calendari i l’horari establerts. Han de portar a terme, dins i fora del Centre, l’actuació 
necessària per aconseguir la preparació adequada per a l’exercici de la funció respectiva 
mitjançant l’aprofitament diligent de les activitats programades.
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2. Les activitats del curs de selecció es duen a terme en règim de dedicació exclusiva 
per a cada cos o carrera, i tenen, als efectes disciplinaris, el caràcter de funció o servei 
públic.

3. Els funcionaris en pràctiques depenen jeràrquicament, en l’àmbit de les seves 
activitats respectives, de la direcció del Centre d’Estudis Jurídics.

Article 33. Règim disciplinari.

1. Els funcionaris en pràctiques incorren en responsabilitat disciplinària en els 
supòsits i amb els efectes previstos amb caràcter general per als funcionaris de 
l’Administració General de l’Estat, sense més modificacions que les que estableix l’article 
següent.

2. El procediment per a l’exercici de la potestat disciplinària es regeix pel que disposa 
el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

3. Són òrgans competents per a la imposició de les sancions disciplinàries:

a) La ministra de Justícia, per a les que comprenen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 
1 de l’article següent.

b) El director del Centre d’Estudis Jurídics, per a la sanció que comprèn el paràgraf 
c) de l’apartat 1 del mateix article.

Article 34. Sancions.

1. Per raó de les faltes comeses, es poden imposar als funcionaris en pràctiques les 
sancions següents:

a) Pèrdua de l’expectativa d’ingrés en el cos o la carrera corresponent.
b) Pèrdua del curs.
c) Advertència.

2. La sanció del paràgraf a) de l’apartat anterior només es pot imposar per la comissió 
d’una falta molt greu.

3. La sanció del paràgraf b) de l’apartat 1 només es pot imposar per la comissió d’una 
falta greu o molt greu.

4. Les faltes lleus només es poden corregir amb la sanció que assenyala el paràgraf 
c) de l’apartat 1.

Secció 2a Dels alumnes en règim de formació continuada

Article 35. Règim jurídic.

1. Els membres de la carrera fiscal i els cossos dels lletrats de l’Administració de 
justícia, metges forenses, advocats de l’Estat, facultatius de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de l’Administració de justícia que 
estiguin participant en activitats de formació continuada i d’especialització en el Centre 
d’Estudis Jurídics continuen subjectes a l’estatut personal i disciplinari propi del seu règim 
jurídic.

2. El director del Centre d’Estudis Jurídics, quan escaigui, ha de comunicar als 
òrgans competents els fets de rellevància administrativa o disciplinària produïts en l’àmbit 
del Centre i que afectin aquells funcionaris.

Article 36. Llicències o permisos per assistir al Centre d’Estudis Jurídics.

L’assistència a cursos o activitats de formació continuada o d’especialització al Centre 
d’Estudis Jurídics està subjecta a l’obtenció de la llicència, la comissió de serveis o el 
permís oportú de l’òrgan competent amb subjecció al règim aplicable en cada cas.
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Secció 3a De les recompenses

Article 37. Contingut.

Els alumnes que hagin destacat en els seus estudis poden ser objecte de 
condecoracions o mencions honorífiques, i a aquest fi el director ha d’acordar el que sigui 
procedent, en una resolució motivada i després de la tramitació de l’expedient oportú, 
subjecte a criteris objectius i als principis de publicitat i transparència.

CAPÍTOL VI

Règim patrimonial, pressupostari, economicofinancer, de contractació i de 
personal

Article 38. Patrimoni i recursos econòmics.

1. El Centre d’Estudis Jurídics disposa dels béns i recursos següents per al 
compliment dels seus fins:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni, així com els productes i les 
rendes d’aquell.

b) Les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos 
generals de l’Estat i les transferències corrents o de capital que procedeixin de les 
administracions o entitats públiques.

c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que estigui autoritzat a percebre, segons les 
disposicions aplicables, i, en particular, els ingressos procedents d’activitats formatives, de 
recerca, d’edició i publicació relacionades amb els fins del Centre d’Estudis Jurídics.

d) Les subvencions, les aportacions voluntàries, les donacions, els llegats i altres 
aportacions d’entitats privades i de particulars.

e) Qualssevol altres recursos econòmics que estigui autoritzat legalment a percebre.

2. El règim patrimonial del Centre d’Estudis Jurídics és el que estableix la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i el seu 
Reglament general, aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost.

Article 39. Ingressos per activitats pròpies i cessió d’espais.

1. Els ingressos del Centre d’Estudis Jurídics derivats de les seves activitats pròpies 
o de la utilització o cessió d’espais propis o adscrits del Centre d’Estudis Jurídics tenen la 
naturalesa de taxes o preus públics, a l’empara del que disposa la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de taxes i preus públics.

L’establiment o la modificació de la quantia dels preus públics la fa el Centre d’Estudis 
Jurídics, prèvia autorització del Ministeri de Justícia.

2. Són ingressos de dret privat els altres que percebi el Centre d’Estudis Jurídics per 
la prestació de serveis o la realització d’activitats que, d’acord amb la llei, no tinguin 
naturalesa tributària, no constitueixin preus públics i no derivin de l’exercici de potestats 
administratives.

Article 40. Règim pressupostari i economicofinancer.

1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control 
financer és el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. Sense perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes, el control intern 
de la gestió economicofinancera de l’organisme autònom correspon a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, i l’ha de fer en les condicions i en els termes que 
estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, la Intervenció Delegada en l’organisme, sota 
la dependència orgànica i funcional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
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Article 41. Règim del personal i de contractació.

1. El personal funcionari o laboral del Centre d’Estudis Jurídics es regeix pel que 
preveu el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i altra normativa reguladora dels funcionaris públics i 
normativa laboral.

2. El règim de contractació és el que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i 
altra normativa de desplegament.
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