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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

13971 Reial decret 972/2020, de 10 de novembre, pel qual es regula el procediment 
de selecció per a la proposta de candidatures pel Regne d’Espanya en la 
designació de membres del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del 
Tribunal Europeu de Drets Humans.

La condició d’Estat membre de la Unió Europea i d’alta part contractant en el Conveni 
europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals (CEDH) comporta 
la submissió als tribunals creats per garantir el respecte del dret en la interpretació i 
l’aplicació del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de funcionament de la Unió Europea, 
en el primer cas, i per assegurar el respecte dels compromisos per a les altes parts 
contractants que resulten del CEDH i dels seus protocols, en el segon.

Això suposa designar les candidatures a jutges i advocats generals del Tribunal de 
Justícia i membres del Tribunal General de la Unió Europea, així com confeccionar la terna 
de candidatures a jutges titulars al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i designar 
els jutges ad hoc en aquest alt tribunal.

Per mitjà de sengles acords del Consell de Ministres es van establir pautes per 
proposar candidats a jutges i advocats generals del Tribunal de Justícia i membres del 
Tribunal General de la Unió Europea (Acord de data 16 de gener de 2015), i per elaborar 
una terna de candidats per a l’elecció de jutge titular del Tribunal Europeu de Drets Humans 
(Acord de data 20 de gener de 2017).

Transcorreguts diversos anys des de l’aprovació dels acords abans esmentats, i amb 
vistes que les millors candidatures siguin les que s’integrin en aquests alts tribunals, s’ha 
decidit donar més formalitat als procediments de selecció corresponents. Igualment, s’ha volgut 
regular el procediment que s’ha de seguir quan calgui completar la llista de jutges ad hoc del 
TEDH, els quals no esmentava l’Acord de 2017. D’aquesta manera, aquest Reial decret permet 
establir un procediment per designar les candidatures a jutges i advocats generals del Tribunal 
de Justícia i membres del Tribunal General de la Unió Europea, així com confeccionar la terna 
de candidatures a jutges titulars al TEDH i designar els jutges ad hoc del TEDH.

D’acord amb les previsions d’aquest Reial decret, una vegada assegurada la publicitat 
adequada dels processos de selecció per mitjà de la publicació de la convocatòria en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», garantint la concurrència competitiva necessària, la selecció de 
les candidatures s’ha de fer amb ple respecte als principis constitucionals d’igualtat, mèrit 
i capacitat, d’entre les persones participants en el procediment que compleixin els requisits 
establerts en els corresponents tractats i altres instruments de referència.

D’una banda, l’article 253 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) 
assenyala que els jutges i els advocats generals del Tribunal de Justícia, elegits entre 
personalitats que ofereixin absolutes garanties d’independència i que compleixin les 
condicions requerides per a l’exercici, en els seus països respectius, de les més altes 
funcions jurisdiccionals o que siguin jurisconsults de reconeguda competència, els han de 
designar de comú acord els governs dels estats membres per un període de sis anys, 
després de consultar el comitè a què es refereix l’article 255. L’article 254 del TFUE estableix 
que els membres del Tribunal General s’han d’elegir entre persones que ofereixin absolutes 
garanties d’independència i que tinguin la capacitat necessària per a l’exercici d’altes 
funcions jurisdiccionals. Els han de designar de comú acord els governs dels estats membres 
per un període de sis anys, després de consultar el comitè a què es refereix l’article 255.

El comitè que preveu l’article 255 del TFUE s’ha de pronunciar sobre la idoneïtat dels 
candidats per a l’exercici de les funcions de jutge i advocat general del Tribunal de Justícia 
i del Tribunal General, abans que els governs dels estats membres els nomenin de 
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conformitat amb els articles 253 i 254 del TFUE. Aquest comitè el va establir el Tractat de 
Lisboa i va començar a treballar l’1 de març de 2010, immediatament després de l’entrada 
en vigor de les decisions 2010/124/UE i 2010/125/UE, de 25 de febrer de 2010, en virtut 
de les quals el Consell de la Unió Europea va establir les normes de funcionament d’aquest 
comitè i va designar per primera vegada els seus membres. Els membres del segon comitè 
van ser designats per la Decisió 2014/76/UE, d’11 de febrer de 2014, i van prendre 
possessió l’1 de març de 2014, mentre que els membres del comitè actual van ser 
designats per la Decisió 2017/2262, de 4 de desembre de 2017, i van prendre possessió 
l’1 de març de 2018. Aquest comitè ha assenyalat que els sistemes de designació són 
responsabilitat exclusiva dels estats membres de la Unió, sense que els tractats exigeixin 
un sistema concret, si bé ha valorat l’ajuda que un procediment de designació suposa per 
al compliment de la funció que té assignada.

La idoneïtat dels candidats ve determinada, segons ha indicat el comitè de l’article 255 
del TFUE, per criteris com les capacitats legals del candidat, l’experiència professional, la 
capacitat de desenvolupar el treball, el coneixement dels idiomes de treball del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i la capacitat de treballar en equip en un entorn internacional en 
el qual estiguin representats diversos sistemes legals. Addicionalment, la seva independència, 
imparcialitat, conducta irreprotxable i integritat han d’estar fora de qualsevol dubte.

D’altra banda, l’article 20 del Conveni europeu de dret humans estableix que el TEDH 
s’ha de compondre d’un nombre de jutges igual al de les altes parts contractants. D’acord 
amb l’article 22 del CEDH, els jutges els ha d’elegir l’Assemblea Parlamentària, per majoria 
de vots emesos, d’una llista de tres candidats presentada per cada alta part contractant.

Segons disposa l’article 21 del CEDH, els jutges han de gaudir de la més alta 
consideració moral i complir les condicions requerides per a l’exercici d’altes funcions 
judicials o ser jurisconsults de reconeguda competència. Formen part del Tribunal a títol 
individual. Durant el seu mandat, no poden exercir cap activitat que sigui incompatible amb 
les exigències de la seva independència, imparcialitat o disponibilitat necessària per a una 
activitat exercida a temps complet; qualsevol qüestió que se susciti al voltant de l’aplicació 
d’aquest paràgraf l’ha de dirimir el Tribunal.

Els estats part en el CEDH han reiterat el seu interès que els candidats a jutges titulars 
del TEDH reuneixin de manera efectiva les qualitats convencionalment requerides, en 
especial pel que fa a l’ampli coneixement de la pràctica dels sistemes jurídics interns i del 
dret internacional públic, així com un elevat coneixement d’un dels dos idiomes oficials del 
TEDH, i, almenys, suficient coneixement passiu de l’altre, com a mitjans d’assegurar la seva 
independència i imparcialitat, així com la qualitat i la coherència de les resolucions 
jurisdiccionals d’aquest alt tribunal. A aquest efecte, a les conclusions de les conferències 
d’alt nivell celebrades sota els auspicis de les successives presidències rotatòries del Comitè 
de Ministres del Consell d’Europa a Interlaken, Esmirna, Brighton, Brussel·les i Copenhaguen, 
s’ha posat de relleu la necessitat d’augmentar la transparència dels procediments de 
selecció, amb la finalitat d’assegurar la qualificació adequada dels candidats.

Donant seguiment a aquests compromisos, el Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa va crear, mitjançant la Resolució de 10 de novembre de 2010, el Panel consultiu 
d’experts sobre candidats per a l’elecció de jutges titulars al TEDH amb la finalitat d’avaluar, 
abans de la seva elevació a l’Assemblea Parlamentària, el compliment dels requisits 
establerts en el Conveni per part de les ternes de candidats proposats pels estats.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Comitè de Ministres va aprovar el 29 de març de 
2012 unes «Línies mestres sobre el procediment de selecció de candidats al lloc de jutge 
titular del TEDH» en les quals, a més de reproduir els requisits convencionals assenyalats 
abans, es formulen recomanacions addicionals sobre els requisits mínims lingüístics 
recomanables dels candidats, el procediment de presentació de candidatures, el 
procediment de selecció i la motivació de la resolució final.

En absència del jutge elegit en representació d’una alta part contractant o quan el jutge 
esmentat no estigui en condicions d’intervenir, actua en qualitat de jutge una persona 
designada pel president del Tribunal a partir d’una llista presentada prèviament per aquesta 
part. Els jutges ad hoc han de complir els requisits que estableix l’esmentat article 21 del 
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CEDH i han de tenir coneixement actiu d’un dels idiomes oficials del TEDH, i, 
preferiblement, almenys passiu de l’altre; han d’estar en condicions de complir les 
necessitats de disponibilitat i assistència a les reunions de la Sala i, durant el seu mandat, 
no poden exercir la representació de cap part davant el Tribunal.

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en el seu informe «Jutges ad hoc en 
el Tribunal Europeu de Drets Humans: una visió general» de 2011, va manifestar les seves 
preferències en relació amb el procediment de selecció. Per assegurar la seva legitimitat, 
les persones elegides han de complir els requisits materials assenyalats abans i el 
procediment intern ha de ser transparent i equitatiu.

Tots aquests criteris, que complementen la regulació establerta tant pel Tractat de 
funcionament de la Unió Europea com pel Conveni europeu de drets humans, aconsellen 
la creació d’un comitè de selecció de composició plural, que disposi, per tant, del 
coneixement suficient sobre totes les qüestions sotmeses a valoració. Com a novetat del 
present Reial decret, i amb la finalitat d’alinear la composició d’aquests comitès amb els 
paràmetres descrits anteriorment, s’hi inclouen, en tots dos, integrants de la carrera 
judicial, així com juristes de reconegut prestigi que preferiblement –sempre que sigui 
possible, atès el reduït grup de persones en qui concorre aquesta condició– hagin exercit 
aquesta funció en el passat.

El comitè de selecció creat per aquest Reial decret, per tant, ha d’examinar els 
curriculum vitae presentats i ha de fer les entrevistes que consideri oportunes per 
comprovar el compliment dels requisits i la valoració dels mèrits d’acord amb el que 
disposa la convocatòria, i ha de proposar una o diverses candidatures, segons el cas, al 
Consell de Ministres, que ha de decidir mitjançant un acord, que s’ha de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Aquest Reial decret s’estructura en quatre capítols. El capítol I en defineix l’objecte, 
mentre que el capítol II regula les disposicions comunes aplicables als procediments de 
selecció de les candidatures que constitueixen l’àmbit d’aplicació principal d’aquesta 
norma. Les particularitats del Tribunal de Justícia i el Tribunal General de la Unió Europea, 
d’una banda, i del TEDH, de l’altra, tenen reflex en els capítols III i IV.

Així, el capítol III, dedicat al Tribunal de Justícia i al Tribunal General de la Unió 
Europea, preveu la possibilitat de renovació a la finalització del mandat dels jutges i 
advocats generals sortints i els requisits que han de complir les persones que presentin les 
seves candidatures a tots dos tribunals, a més de com s’ha de fer la comunicació dels 
noms de les persones designades.

El capítol IV, sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans, es refereix als requisits que 
han de complir les persones que presentin la seva candidatura a jutge titular i jutge ad hoc, 
com s’han de comunicar els noms de les persones designades, i les particularitats 
d’aplicació a la formació de la llista de jutges ad hoc en funció del temps transcorregut des 
de l’última convocatòria a jutge titular.

La disposició addicional primera es refereix, fora de l’àmbit d’aplicació el règim jurídic 
del qual s’està reglamentant, però igualment relacionat amb aquest, a la representació en 
òrgans consultius d’organitzacions internacionals, en particular, en el Consell Consultiu de 
Jutges Europeus i en el Consell Consultiu de Fiscals Europeus.

La disposició addicional segona estableix que la constitució i el funcionament del comitè 
de selecció que preveu aquest Reial decret no ha de suposar un augment de la despesa 
pública perquè s’ha d’atendre amb els recursos dels departaments ministerials implicats.

Per la seva banda, la disposició transitòria única es refereix als actuals representants 
en els òrgans consultius abans esmentats, que en seguiran formant part mentre no es faci 
una nova designació.

La disposició derogatòria única deixa sense efecte els acords del Consell de Ministres 
de 16 de gener de 2015 i de 20 de gener de 2017 esmentats anteriorment, pels quals es 
van establir pautes per a la proposta de candidats a jutges i advocats generals del Tribunal 
de Justícia i membres del Tribunal General de la Unió Europea, i per a l’elaboració d’una 
terna de candidats per a l’elecció de jutge titular del Tribunal Europeu de Drets Humans, 
respectivament.
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La disposició final primera identifica el títol competencial que dona base a l’aprovació 
d’aquest Reial decret, mentre que la disposició final segona disposa l’entrada en vigor del 
Reial decret l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació indicats a l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Així, la norma persegueix fins d’interès general, com ho són l’establiment de 
procediments de selecció formals, transparents i que es regeixin pels principis de mèrit i 
capacitat. Conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat assenyalada i és 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, recull els 
requisits inclosos en aquest per a l’accés als llocs a què es refereix i s’integra així en un 
marc normatiu estable i predictible.

Així mateix, en aplicació del principi de transparència, s’han complert els requisits de 
publicitat que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aplicació del principi d’eficiència, la norma 
no imposa càrregues administratives innecessàries o accessòries.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha conferit el tràmit d’audiència i informació 
pública, s’ha donat participació a la ciutadania, d’acord amb el que preveu l’article 133.2 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i s’ha obtingut l’informe, entre d’altres, de la Secretaria General Tècnica del 
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, de la Secretaria General Tècnica del 
Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i tant de la Secretaria General 
Tècnica com de l’Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa del Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

Aquest Reial decret s’aprova a l’empara dels articles 97 i 149.1.3a de la Constitució.
En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre de Justícia i de les ministres d’Afers 

Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció 
Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
a la reunió del dia 10 de novembre de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Objecte

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el procediment per a la designació de 
candidatures a jutges i advocats generals del Tribunal de Justícia i del Tribunal General de 
la Unió Europea i a jutge titular i jutges ad hoc del Tribunal Europeu de Drets Humans.

CAPÍTOL II

Disposicions comunes de procediment

Article 2. Comunicació d’inici del procediment.

Quan, d’acord amb el que estableix el Tractat de funcionament de la Unió Europea, 
sigui necessari que el Regne d’Espanya proposi candidatures a jutges i advocats generals 
del Tribunal de Justícia i del Tribunal General de la Unió Europea o, d’acord amb el que 
estableix el Conveni europeu de drets humans, a jutge titular i jutges ad hoc del Tribunal 
Europeu de Drets Humans, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha de 
comunicar la necessitat d’adoptar aquestes decisions als ministeris de Justícia i de la 
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
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Article 3. Convocatòria.

1. La convocatòria s’ha de fer mitjançant una ordre del Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, a proposta conjunta del Ministeri de 
Justícia i del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

2. A l’ordre s’hi han de regular les bases de la convocatòria, amb el següent contingut 
mínim: els requisits que han de concórrer en les candidatures, els mèrits que es tenen en 
compte, els criteris de valoració d’aquests mèrits i la manera d’acreditar-los, de conformitat, 
segons el procediment de designació de què es tracti, amb les recomanacions del comitè 
que regula l’article 255 del Tractat de funcionament de la Unió Europea o del Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa i el Panel consultiu d’experts sobre candidats per a l’elecció 
de jutges titulars al Tribunal Europeu de Drets Humans, així com amb les especificacions que 
hagin fixat les institucions europees amb caràcter general o en el moment d’obrir el procés 
de selecció corresponent, i la resta d’elements necessaris per portar a bon fi la convocatòria.

Així mateix, l’ordre ha d’establir els criteris i la manera de fer entrevistes als candidats.

Article 4. Publicitat del procediment.

La convocatòria del procediment de selecció s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», així com a través de les pàgines web del Ministeri de la Presidència, Relacions 
amb les Corts i Memòria Democràtica i dels ministeris coproponents, perquè arribi a 
coneixement de les persones potencialment aptes per formular candidatures, durant el 
temps en què estigui obert el termini per a la presentació de sol·licituds.

Article 5. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds de participació en el procediment de selecció s’han de presentar en 
qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els interessats poden 
remetre una còpia de la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic que s’habiliti a 
aquest efecte a la convocatòria.

Article 6. Comitè de selecció.

1. Una vegada convocat el procediment, s’ha de constituir un comitè de selecció amb 
la finalitat d’examinar la idoneïtat de les candidatures.

2. Quan el procediment es refereixi a llocs en el Tribunal de Justícia o en el Tribunal 
General de la Unió Europea, el comitè ha d’estar compost per les persones titulars de la 
Secretaria d’Estat de Justícia, de la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea i de la 
Subsecretaria de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, per un 
membre de la carrera judicial amb almenys categoria de magistrat designat pel Consell 
General del Poder Judicial, així com per un jurista de reconeguda competència amb més 
de 15 anys d’exercici professional, preferiblement entre persones que hagin estat membres 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Quan el procediment es refereixi a llocs en el Tribunal Europeu de Drets Humans, el 
comitè ha d’estar compost per les persones titulars de la Secretaria d’Estat de Justícia, de 
la Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib i de la Subsecretaria 
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, per un membre de la 
carrera judicial amb almenys categoria de magistrat designat pel Consell General del 
Poder Judicial, així com per un jurista de reconeguda competència amb més de 15 anys 
d’exercici professional, preferiblement entre persones que hagin estat membres del 
Tribunal Europeu de Drets Humans.

3. La presidència del comitè correspon al representant del Ministeri d’Afers Exteriors, 
Unió Europea i Cooperació. La secretaria correspon a un membre de l’Advocacia de 
l’Estat, designat per la persona titular de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei 
Jurídic de l’Estat, que ha d’assistir a les reunions amb veu, però sense vot.

Els acords del comitè de selecció s’han d’adoptar per majoria dels seus membres.
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4. El comitè de selecció pot demanar el suport dels assessors que consideri 
necessaris per a la realització de les entrevistes, en particular de l’Oficina d’Interpretació 
de Llengües del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Article 7. Principis aplicables al procediment.

El procediment ha de respectar en totes les seves fases els principis de mèrit i 
capacitat, així com el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes en l’accés a 
l’ocupació pública, d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, i el principi d’igualtat en l’accés a les funcions i càrrecs públics 
que recull l’article 23.2 de la Constitució. La convocatòria també ha de respectar els 
principis d’igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

CAPÍTOL III

Disposicions especials aplicables a la selecció de candidatures al Tribunal de 
Justícia i Tribunal General de la Unió Europea

Article 8. Renovació.

Expirat el seu mandat, els jutges i advocats generals sortints poden ser designats 
novament. A aquest efecte, el jutge o advocat general sortint ha de remetre a la persona 
titular del Ministeri de Justícia una comunicació en què manifesti la seva voluntat i 
adjuntar-hi, si s’escau, un curriculum vitae actualitzat i una memòria d’activitats.

Rebuda la comunicació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació a 
què fa referència l’article 2, la persona titular del Ministeri de Justícia ha d’elevar una 
proposta al Consell de Ministres, que ha de resoldre per acord.

Si no s’acorda la renovació d’aquests càrrecs, s’ha de procedir a fer la convocatòria 
d’acord amb el procediment que preveu l’article 3.

Article 9. Requisits.

Les persones que presentin la seva candidatura han de complir els requisits establerts 
en els articles 253 i 254 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, interpretats 
segons les recomanacions del Comitè que estableix l’article 255, en els termes que 
especifica la convocatòria.

Article 10. Proposta i comunicació de candidatures.

1. El comitè de selecció ha d’examinar els curriculum vitae i ha de fer, si s’escau, les 
entrevistes oportunes.

2. Una vegada valorades les sol·licituds de participació en el procediment de selecció, 
el comitè de selecció ha de proposar una candidatura entre aquelles que compleixin els 
requisits establerts a l’article 9 i atesos els mèrits i criteris de valoració que estableixi la 
convocatòria a jutge o advocat general del Tribunal de Justícia o del Tribunal General de 
la Unió Europea.

Les persones titulars del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, del 
Ministeri de Justícia, i del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica han d’elevar conjuntament la proposta esmentada al Consell de Ministres.

3. El Consell de Ministres ha de debatre la proposta del comitè de selecció i ha de 
decidir mitjançant acord.

En cas que el Consell de Ministres consideri que la proposta feta pel comitè de selecció 
no és idònia l’ha de tornar al comitè de selecció mitjançant un acord motivat i li ha d’atorgar 
un nou termini perquè formuli una nova proposta al Consell de Ministres.

L’acord del Consell de Ministres que aprovi la proposta de candidatura s’ha de 
comunicar a la Secretaria General del Consell de la Unió Europea a través de la 
Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea.
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CAPÍTOL IV

Disposicions especials aplicables a la selecció de candidatures al Tribunal 
Europeu de Drets Humans

Article 11. Requisits.

Les persones que presentin la seva candidatura han de complir els requisits que 
estableix l’article 21 del Conveni europeu de drets humans i acreditar un elevat coneixement 
d’un dels dos idiomes oficials del Tribunal, anglès i francès, i almenys suficient coneixement 
passiu de l’altre.

Article 12. Proposta i comunicació de candidatures.

1. El comitè de selecció ha d’examinar els curriculum vitae i ha de fer, si s’escau, les 
entrevistes oportunes.

2. Una vegada valorades les candidatures, el comitè de selecció ha de proposar no 
menys de tres candidatures idònies, entre les que compleixin els requisits que estableix 
l’article anterior, i atesos els mèrits i criteris de valoració establerts a la convocatòria, a 
jutge titular del Tribunal Europeu de Drets Humans. A la proposta s’ha de procurar integrar 
candidats de tots dos sexes.

Les persones titulars del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, del 
Ministeri de Justícia, i del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica han d’elevar conjuntament la proposta esmentada al Consell de Ministres.

3. El Consell de Ministres ha de debatre la proposta del comitè de selecció i ha de 
decidir mitjançant acord.

En cas que el Consell de Ministres consideri que la proposta feta pel comitè de selecció 
no és idònia l’ha de tornar al comitè de selecció mitjançant un acord motivat i li ha d’atorgar 
un nou termini perquè formuli una nova proposta al Consell de Ministres.

Una vegada aprovada una terna pel Consell de Ministres, se n’ha de donar trasllat al 
Panel consultiu d’experts del Consell d’Europa sobre candidats per a l’elecció de jutges 
titulars al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Article 13. Jutges ad hoc.

Quan sigui procedent designar jutges ad hoc, la persona titular del Ministeri de Justícia 
ha de dictar a aquest efecte una ordre ministerial per a la seva selecció d’acord amb els 
criteris següents:

a) Si no han transcorregut més de dos anys des de l’última convocatòria a jutge 
titular, són candidates, en primer lloc, les persones integrants de la terna proposada per a 
la designació de jutge titular que no van ser seleccionades per l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa per al lloc.

b) Si aquestes persones no segueixen complint els requisits o no manifesten interès 
a ser nomenades jutges ad hoc en el termini conferit a aquest efecte, són candidates les 
persones que hagin presentat la seva candidatura en l’última convocatòria de jutge titular, 
sempre que segueixin complint els requisits exigits i manifestin el seu interès en el 
nomenament en el termini conferit a aquest efecte.

c) Si no és possible conformar així una llista de candidatures idònies, o han 
transcorregut més de dos anys des de l’última convocatòria a jutge titular, s’ha de fer una 
convocatòria específica d’acord amb el que disposa l’article 3.

Una vegada conclòs el procediment adequat, la persona titular del Ministeri de Justícia 
ha de dictar una ordre ministerial que conformi la llista de candidatures, que s’ha de 
comunicar al Tribunal Europeu de Drets Humans.
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Disposició addicional primera. Representació en el Consell Consultiu de Jutges Europeus 
i en el Consell Consultiu de Fiscals Europeus.

El procediment de designació de representants, titular i suplent, davant el Consell 
Consultiu de Jutges Europeus i el Consell Consultiu de Fiscals Europeus s’inicia per 
resolució de la persona titular de la Secretaria d’Estat de Justícia.

Per part del Consell General del Poder Judicial o la Fiscalia General de l’Estat, segons 
correspongui en cada cas i una vegada fet el procediment de selecció que cadascun dels 
òrgans esmentats prevegi, s’ha de presentar una proposta de nomenament de 
representants. La designació s’ha de fer per resolució de la persona titular de la Secretaria 
d’Estat de Justícia d’acord amb la proposta rebuda, per un període de quatre anys 
prorrogable com a màxim en una ocasió o fins que cessi el seu mandat si han estat 
elegides per exercir un càrrec en el Comitè corresponent.

Disposició addicional segona. No augment de la despesa pública.

La constitució i el funcionament del comitè de selecció que preveu aquest Reial decret 
s’ha d’atendre amb els recursos humans i materials dels departaments ministerials 
implicats, per la qual cosa la seva actuació no ha de suposar despeses addicionals a les 
previstes en les seves dotacions pressupostàries ni cap increment de despesa pública.

Disposició transitòria única. Règim transitori.

Els representants en els òrgans consultius a què es refereix la disposició addicional 
primera a la data de publicació d’aquest Reial decret continuen ocupant els llocs esmentats 
fins que es faci una nova designació d’acord amb les disposicions d’aquesta norma.

Disposició derogatòria única.

Queden sense efecte els acords del Consell de Ministres de 16 de gener de 2015 i de 
20 de gener de 2017 pels quals es van establir pautes per a la proposta de candidats a 
jutges i advocats generals del Tribunal de Justícia i membres del Tribunal General de la 
Unió Europea, i per a l’elaboració d’una terna de candidats per a l’elecció de jutge titular 
del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret s’aprova a l’empara dels articles 97 i 149.1.3a de la Constitució.

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, 10 de novembre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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