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Xoves 16 de xuño de 2011

DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
10459

Real decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e
procurador dos tribunais.

Este real decreto aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 34/2006, do 30
de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais. Esta lei
ten como obxectivo principal mellorar a capacitación profesional de avogados e
procuradores, en canto colaboradores relevantes da Administración de xustiza, co fin de
que os cidadáns teñan garantido un asesoramento, unha defensa xurídica e unha
representación técnica de calidade como elementos esenciais para o exercicio do dereito
fundamental á tutela xudicial efectiva.
Para alcanzar o obxectivo dunha capacitación profesional especialmente cualificada,
a lei establece un sistema de formación na excelencia que ten tres piares básicos: a
realización dun curso formativo específico en que se deben adquirir un conxunto de
competencias profesionais específicas, o desenvolvemento dun período de prácticas
externas e a realización dunha avaliación da aptitude profesional que culmina o proceso
de capacitación con carácter previo á inscrición no correspondente colexio profesional.
De acordo co establecido na Lei 34/2006, do 30 de outubro, e o sistema de ordenación
de ensinanzas universitarias oficiais establecido no Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, o regulamento comeza establecendo como requisito previo para acceder aos
cursos específicos de formación para a obtención dos títulos profesionais de avogado ou
procurador o de posuír un título universitario que acredite a adquisición de determinadas
competencias xurídicas que expresamente se determinan. Encoméndaselle á Axencia
Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou aos órganos de avaliación das
comunidades autónomas a verificación dos contidos exixidos para estes efectos e a
correspondente acreditación. Co fin de simplificar o procedemento e evitar duplicidades, a
dita verificación levarase a cabo, como regra, no marco da avaliación do correspondente
plan de estudos. Atendendo a razóns de seguridade xurídica, considerouse oportuno
exonerar dunha nova acreditación aqueles títulos universitarios de grao que no momento
da entrada en vigor do regulamento conten cunha resolución de verificación positiva do
Consello de Universidades coa denominación de graduado en dereito.
Polo que respecta aos cursos de formación, a Lei 34/2006, do 30 de outubro, deseña
un modelo en que interveñen tanto as universidades coma as escolas de práctica xurídica
dependentes dos colexios de avogados. Non obstante, un dos elementos nucleares do
modelo é a preceptiva colaboración entre as entidades habilitadas para impartir os cursos
de formación. Expoñente desa exixencia é a previsión contida na propia Lei 34/2006, do
30 de outubro, da necesidade de subscribir un convenio que garanta, no caso das
universidades, a continuidade práctica da formación substantiva recibida, e no das escolas
de práctica xurídica, ademais, a calidade dos contidos impartidos así como a idoneidade
da titulación e cualificación do profesorado. Afondando nesta mesma liña, o regulamento
establece un instrumento de cooperación reforzada entre as universidades e os colexios
profesionais ou as escolas de práctica xurídica: a impartición conxunta de cursos de
formación. Esta posibilidade permitirá economizar esforzos de todos os implicados e
potenciar a excelencia da formación, particularmente naqueles ámbitos xeográficos en
que a disgregación da oferta formativa carecería de sentido.
En todo caso, co fin de que as persoas que desexen formarse para as profesións de
avogado ou procurador dos tribunais poidan facelo con independencia dos medios
económicos de que dispoñan, o regulamento recolle que o Goberno outorgará bolsas no
marco do réxime das bolsas e axudas personalizadas ao estudo.
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Tanto as universidades coma as escolas de práctica xurídica teñen unha apreciable
marxe de liberdade na configuración dos cursos de formación e do período de prácticas.
Así, polo que respecta estritamente ao período formativo, o regulamento limítase a
establecer unhas bases esenciais como son, por exemplo, que os plans de estudos deben
estar integrados por 60 créditos ECTS e, desde logo, que deben garantir a adquisición das
competencias exixidas para cada profesión. A partir desas bases fóxese da imposición dun
modelo pechado de tal forma que cada entidade poida configurar os respectivos másters
e cursos cun amplo grao de autonomía.
Os cursos de formación deberanse acreditar ante os ministerios de Xustiza e de
Educación antes de pórse en marcha e renovar a acreditación periodicamente cada seis
anos. Aínda que o procedemento de acreditación é distinto segundo se trate de cursos de
formación organizados polas universidades ou polas escolas de práctica xurídica, pártese
dunha filosofía común: conxugar a necesidade de garantir a calidade das ensinanzas coa
simplificación dos trámites e a redución de cargas administrativas. Desde esta perspectiva,
o procedemento de acreditación tramítase ben ante o Ministerio de Xustiza ou ben ante o
Ministerio de Educación, en atención á entidade organizadora, isto é, dependendo de que
se trate dunha escola de práctica xurídica ou dunha universidade. No primeiro suposto,
conforme un procedemento específico, mentres que no segundo, no marco do
procedemento xeral de verificación dos títulos universitarios oficiais. En todo caso, a
intervención de ambos os dous ministerios nos procedementos, a previsión de que todos
os cursos deben acreditar a adquisición das mesmas competencias de acordo coa
profesión a que vaian dirixidos, a fixación duns criterios homoxéneos para a dita acreditación
e o feito de que a resolución final deba ser sempre conxunta por parte dos ministerios de
Xustiza e Educación, garanten suficientemente a unidade de criterio en canto á decisión
última que se adopte.
A avaliación final da aptitude profesional ten como finalidade asegurar que todos os
profesionais adquirisen as competencias necesarias para o exercicio da avogacía ou da
procuradoría. Partindo desa finalidade xeral, o regulamento ordena o contido e o
desenvolvemento da avaliación en atención a uns obxectivos concretos. En primeiro lugar
á necesidade de que o seu enfoque sexa eminentemente práctico e responda ás situacións
reais a que se van enfrontar os futuros avogados e procuradores. En segundo lugar,
perséguese que a proba comporte os menores custos e cargas administrativas posibles,
tanto para os aspirantes coma para as administracións públicas. Por esta razón, prevese
que a solicitude de participación na avaliación e o seu resultado se faciliten por medios
telemáticos e disponse que as dúas probas de avaliación se deban efectuar nun mesmo
día, así como que o primeiro exercicio consista na realización dunha proba de contestacións
ou respostas múltiples. En terceiro e último lugar, e en directa conexión co anterior, o
regulamento parte de que a proba non pode descoñecer o esforzo realizado polos
estudantes durante todo o proceso formativo previo. Por este motivo, considerouse
conveniente recoñecer este mérito na cualificación do primeiro exercicio da avaliación da
aptitude, cuxa superación é, ademais, preclusiva para que o segundo exercicio, consistente
nun caso práctico, sexa corrixido.
Finalmente, con vistas a mitigar a inevitable incerteza inicial derivada da implantación
dun novo modelo de acceso ao exercicio das profesións de avogado e procurador dos
tribunais, previuse expresamente que os ministerios de Xustiza e Educación desenvolverán
varias probas piloto con anterioridade á realización da primeira convocatoria de avaliación
e farán públicos os seus contidos. Deste xeito, poderase adquirir con carácter previo
experiencia suficiente no relativo á xestión das probas e os candidatos disporán dunha
orientación adecuada sobre a súa estrutura e contidos.
Este real decreto dítase ao abeiro das mesmas competencias do Estado que
fundamentan a Lei 34/2006, do 30 de outubro, e de conformidade co disposto na disposición
derradeira segunda da dita norma que faculta o Goberno, os ministerios de Xustiza e de
Educación e o resto de departamentos ministeriais competentes para ditaren cantas
disposicións regulamentarias fosen necesarias para o seu desenvolvemento e execución.
Na súa tramitación foron consultados o Consello Xeral da Avogacía Española, o Consello
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Xeral de Procuradores dos Tribunais de España, o Consello de Universidades, a
Conferencia Xeral de Política Universitaria e o Ministerio de Política Territorial.
Na súa virtude, por proposta dos ministros de Xustiza e de Educación, coa aprobación
previa do ministro de Política Territorial e Administración Pública, de acordo co Consello de
Estado, e logo da deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 3 de xuño
de 2011,
DISPOÑO:

Artigo único.

Aprobación do regulamento.

Apróbase o regulamento de desenvolvemento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre
o acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais, que se insire como anexo
a este real decreto.
Disposición adicional primeira.

Probas piloto.

Con anterioridade á realización da primeira proba de avaliación da aptitude profesional,
os ministerios de Xustiza e Educación, en colaboración coas comunidades autónomas, o
Consello de Universidades, o Consello Xeral da Avogacía de España e o Consello Xeral
de Procuradores de España, desenvolverán probas piloto de carácter orientativo cuxo
contido e resultados serán libremente accesibles por medios electrónicos.
Disposición adicional segunda.

Informe de avaliación.

Aos tres anos da entrada en vigor deste real decreto, os ministerios de Xustiza e
Educación elevarán un informe ao Consello de Ministros sobre o funcionamento do sistema
previsto para o acceso á avogacía e á procuradoría, onde avaliarán a interrelación entre
ambas as dúas profesións e o grao de eficacia da súa implantación.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.1.ª, 6.ª e 30.ª da Constitución.
Disposición derradeira segunda.

Desenvolvemento normativo.

Autorízanse os ministros de Xustiza e de Educación para que, mediante orde conxunta,
diten cantas disposicións sexan necesarias para a aplicación e o desenvolvemento deste
real decreto.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o mesmo día que a Lei 34/2006, do 30 de outubro.
Dado en Madrid o 3 de xuño de 2011.
JUAN CARLOS R.
O ministro da Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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REGULAMENTO DA LEI 34/2006, DO 30 DE OUTUBRO, SOBRE O ACCESO ÁS
PROFESIÓNS DE AVOGADO E PROCURADOR DOS TRIBUNAIS
Capítulo I.
Artigo 1.
Artigo 2.
Artigo 3.

Disposicións xerais.
Obxecto.
Requisitos xerais.
Requisitos de titulación.

Capítulo II.

Formación especializada.

Artigo 4. Cursos de formación.
Artigo 5. Colaboración institucional.
Artigo 6. Acreditación dos cursos de formación impartidos polas escolas de práctica
xurídica.
Artigo 7. Acreditación profesional da formación impartida polas universidades.
Artigo 8. Rexistro administrativo.
Artigo 9. Bolsas para a realización dos cursos de formación.
Artigo 10. Competencias dos cursos de formación para o acceso á profesión de
avogado.
Artigo 11. Competencias dos cursos de formación para o acceso á profesión de
procurador dos tribunais.
Artigo 12. Configuración dos plans de estudo dos cursos de formación.
Artigo 13. Profesorado.
Capítulo III.

Prácticas externas.

Artigo 14. Contido das prácticas externas.
Artigo 15. Lugares de realización das prácticas.
Artigo 16. Titorías.
Capítulo IV. Acreditación da capacitación profesional.
Artigo 17.
Artigo 18.
Artigo 19.
Artigo 20.

Contido da avaliación.
Convocatoria da avaliación.
Comisión de avaliación.
Cualificación da avaliación.
CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1.

Obxecto.

Este regulamento ten por obxecto desenvolver a Lei 34/2006, do 30 de outubro, que
regula as condicións de obtención do título profesional de avogado e o título profesional de
procurador dos tribunais.
Artigo 2.

Requisitos xerais.

1. A obtención do título profesional de avogado ou de procurador dos tribunais require
o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de licenciado en dereito, graduado en dereito ou doutro
título universitario de grao equivalente que reúna os requisitos establecidos no artigo 3
deste regulamento.
b) Acreditar a superación dalgún dos cursos de formación que comprendan o
conxunto de competencias necesarias para o exercicio das ditas profesións nos termos
previstos neste regulamento.
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c) Desenvolver un período formativo de prácticas en institucións, entidades ou
despachos, relacionados co exercicio desas profesións.
d) Superar a proba de avaliación final acreditativa da respectiva capacitación
profesional.
2. A formación e a avaliación de aptitude profesional deberanse realizar conforme os
principios de non discriminación e accesibilidade universal. Así mesmo, nos lugares de
realización das prácticas garantiránselles ás persoas con discapacidade os apoios
tecnolóxicos necesarios e a eliminación das posibles barreiras físicas e de comunicación.
Artigo 3.

Requisitos de titulación.

1. Os títulos universitarios de grao a que se refire a letra a) do artigo 2 deberán
acreditar a adquisición das seguintes competencias xurídicas:
a) Coñecer e comprender os elementos, estrutura, recursos, interpretación e
aplicación do ordenamento xurídico e interpretar as fontes e os conceptos xurídicos
fundamentais de cada unha das distintas ordes xurídicas.
b) Coñecer e comprender os mecanismos e procedementos de resolución dos
conflitos xurídicos, así como a posición xurídica das persoas nas súas relacións coa
Administración e, en xeral, cos poderes públicos.
c) Coñecer e saber aplicar os criterios de prelación das fontes para determinar as
normas aplicables en cada caso e, en especial, o da conformidade coas regras, os
principios e os valores constitucionais.
d) Interpretar textos xurídicos desde unha perspectiva interdisciplinar utilizando os
principios xurídicos e os valores e principios sociais, éticos e deontolóxicos como
ferramentas de análise.
e) Pronunciarse cunha argumentación xurídica convincente sobre unha cuestión
teórica relativa ás diversas materias xurídicas.
f) Resolver casos prácticos conforme o dereito positivo vixente, o que implica a
elaboración previa de material, a identificación de cuestións problemáticas, a selección e
interpretación do dato de dereito positivo aplicable e a exposición argumentada da
subsunción.
g) Manexar con destreza e precisión a linguaxe xurídica e a terminoloxía propia das
distintas ramas do dereito: redactar de forma ordenada e comprensible documentos
xurídicos. Comunicar oralmente e por escrito ideas, argumentacións e razoamentos
xurídicos usando os rexistros adecuados en cada contexto.
h) Utilizar as tecnoloxías da información e as comunicacións para a busca e obtención
de información xurídica (bases de datos de lexislación, xurisprudencia, bibliografía, etc.),
así como ferramentas de traballo e comunicación.
2. A Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou os órganos de
avaliación das comunidades autónomas a que se refire o artigo 24.3 do Real decreto
1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas
universitarias oficiais, incluirán, de ser o caso, no informe de avaliación que emiten no
procedemento de verificación do correspondente plan de estudos, a acreditación do
cumprimento das exixencias previstas no número anterior.
3. Entenderase que cumpren os requisitos previstos no punto primeiro os títulos
universitarios de grao que no momento da entrada en vigor deste regulamento obtivesen,
de conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,
resolución de verificación positiva do Consello de Universidades coa denominación de
graduado en dereito.
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CAPÍTULO II
Formación especializada

Artigo 4.

Cursos de formación.

1. A formación a que se refire a alínea b) do artigo 2, requirida para a presentación á
proba de avaliación final para a obtención do título profesional de avogado ou de procurador
dos tribunais, poderá ser adquirida a través das seguintes vías:
a) Formación impartida en universidades públicas ou privadas no marco das
ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de máster universitario. Estes cursos
poderán tamén configurarse combinando créditos pertencentes a distintos plans de
estudos de ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de posgrao desta ou
doutra universidade, española ou estranxeira. Ademais, as universidades poderán
recoñecer créditos obtidos noutras ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial
de posgrao desta ou doutra universidade.
b) Cursos de formación impartidos polas escolas de práctica xurídica creadas polos
colexios de avogados e homologadas polo Consello Xeral da Avogacía, conforme criterios
públicos, obxectivos e non discriminatorios.
c) Formación impartida conxuntamente polas universidades públicas ou privadas e
as escolas de práctica xurídica homologadas polo Consello Xeral da Avogacía. Os cursos
poderán ser configurados de acordo co previsto na letra a), e en todo caso o seu plan de
estudos deberá ter sido verificado previamente como ensino conducente á obtención dun
título oficial de máster universitario.
Todos os cursos de formación, con independencia de quen os organice, deberán
garantir a realización dun período de prácticas externas de calidade conforme o previsto
no capítulo III deste regulamento.
2. As institucións e entidades habilitadas para impartir formación orientada a obter os
títulos profesionais de avogado e procurador dos tribunais deberán obter, antes de comezar
a súa impartición, a acreditación dos cursos prevista no artigo 2.2 da Lei 34/2006, do 30
de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais, conforme
o disposto nos artigos 6 e 7 deste regulamento.
Artigo 5.

Colaboración institucional.

1. As universidades que desexen impartir os cursos de formación a que se refire
a alínea a) do artigo anterior para a obtención do título profesional de avogado ou de
procurador dos tribunais deberán subscribir un convenio polo menos cun colexio de
avogados ou cun colexio de procuradores dos tribunais, respectivamente, co obxecto
de garantir o cumprimento dos requisitos do período de prácticas establecidos neste
regulamento.
2. Do mesmo xeito, os colexios de avogados cuxas escolas de práctica xurídica
desexen impartir cursos de formación dos referidos na letra b) do artigo anterior deberán
subscribir un convenio polo menos cunha universidade, co obxecto de asegurar o
cumprimento dos requisitos establecidos neste regulamento relativos ás competencias
profesionais, á idoneidade da titulación e á cualificación do profesorado.
3. Cando unha universidade lle ofreza a un colexio de avogados ou a un colexio de
procuradores un convenio co obxecto de cumprir o previsto nos dous números anteriores,
a institución cuxa colaboración se reclama non poderá rexeitar a súa subscrición, salvo
que acredite a imposibilidade de asumir as obrigas que o convenio lle impón ou que a
entidade ofreza uns termos e condicións alternativos que sexan razoables para alcanzar
os obxectivos propostos.
O mesmo sucederá cando se trate dun convenio ofrecido por unha escola de práctica
xurídica a unha universidade.
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4. A Universidade Nacional de Educación a distancia poderá acordar a colaboración
institucional prevista neste artigo cos correspondentes consellos xerais de colexios
profesionais de avogados e de procuradores dos tribunais.
Artigo 6. Acreditación dos cursos de formación impartidos polas escolas de práctica
xurídica.
1. O procedemento de acreditación dos cursos de formación impartidos polas escolas
de práctica xurídica conforme a letra b) do punto 1 do artigo 4 someterase ao seguinte
réxime:
a) A solicitude de acreditación dos cursos de formación deberáselle dirixir ao
Ministerio de Xustiza, que avaliará a calidade do curso conforme os seguintes criterios:
1. A relevancia do curso, atendendo a evidencias que poñan de manifesto o seu
interese profesional.
2. Os obxectivos xerais e as competencias adquiridas.
3. A claridade e adecuación dos sistemas que regulan a admisión dos estudantes.
4. A coherencia da planificación prevista.
5. A adecuación do persoal académico e de apoio, así como dos recursos materiais
e servizos.
6. A eficiencia prevista con relación aos resultados esperados.
7. O sistema interno de garantía de calidade encargado da revisión e mellora do plan
de estudos.
8. A adecuación do calendario de implantación previsto.
9. A viabilidade do convenio subscrito para o desenvolvemento, segundo o caso, do
período formativo e a suficiencia e calidade do programa de prácticas externas, de
conformidade co disposto neste regulamento.
b) O Ministerio de Xustiza trasladará a solicitude de acreditación, xunto cos
documentos que a acompañan, ao Ministerio de Educación e, unha vez que este emita o
seu parecer positivo, daráselle traslado á comunidade autónoma que corresponda para
que no prazo de vinte días emita informe preceptivo desde o seu ámbito competencial, de
acordo co réxime contido no artigo 83.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
c) A acreditación dos cursos de formación formalizarase mediante resolución
estimatoria conxunta do secretario de Estado de Xustiza e do secretario xeral de
Universidades. Transcorrido o prazo de tres meses desde a presentación da solicitude sen
que se emitise resolución, entenderase que o curso non foi acreditado.
2. A acreditación deberá ser renovada cada seis anos mediante a presentación
dunha solicitude acompañada da documentación que acredite que o curso de formación
mantén as condicións que deron lugar ao seu outorgamento. Non obstante, os ministerios
de Xustiza e Educación poderán efectuar as reservas oportunas no prazo de tres meses
desde a presentación da renovación, así como, de ser o caso, denegala.
3. Calquera modificación do curso de formación que supoña unha alteración dos
requisitos previstos nos capítulos II e III deberá ser notificada ao Ministerio de Xustiza, que
avaliará conxuntamente co Ministerio de Educación se a modificación supón ou non un
cambio substancial, caso en que se deberá obter unha nova acreditación.
Artigo 7.

Acreditación profesional da formación impartida polas universidades.

1. A formación impartida polas universidades conforme as letras a) e c) do número 1
do artigo 4 deberase someter ao procedemento de verificación dos títulos universitarios
previsto no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación
das ensinanzas universitarias oficiais.
2. A Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou os órganos de
avaliación das comunidades autónomas a que se refire o artigo 24.3 do citado Real decreto
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1393/2007, incluirán, de ser o caso, no informe de avaliación que emiten no procedemento
de verificación do correspondente plan de estudos, a acreditación do cumprimento das
exixencias previstas nos capítulos II e III deste regulamento.
3. Cando a Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou os órganos
de avaliación das comunidades autónomas expedisen a certificación prevista no número
anterior, o secretario de Estado de Xustiza e o secretario xeral de Universidades outorgarán,
mediante resolución conxunta, a acreditación desta formación para os efectos previstos no
artigo 2.2 da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e
procurador dos tribunais.
4. A renovación da acreditación profesional deberase realizar simultaneamente á
renovación da acreditación prevista no artigo 27 bis do Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. Se a
Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou os órganos de avaliación
das comunidades autónomas emiten informe favorable sobre o cumprimento dos requisitos
establecidos nos capítulos II e III deste regulamento, o secretario de Estado de Xustiza e
o secretario xeral de Universidades outorgarán, mediante resolución conxunta, a
renovación da acreditación desta formación para os efectos previstos no artigo 2.2 da Lei
34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e procurador dos
tribunais.
Artigo 8.

Rexistro administrativo.

1. O Ministerio de Xustiza levará un rexistro administrativo informativo en que se
inscribirán os cursos de formación acreditados para a obtención dos títulos profesionais de
avogado e de procurador dos tribunais. Tamén serán obxecto de inscrición as resolucións
que se adopten nos procedementos de renovación e de modificación.
2. O acceso ao dito rexistro será público e o seu contido estará dispoñible na sede
electrónica do Ministerio de Xustiza.
3. De conformidade co estipulado nos artigos 62.1.f) e 71 bis catro da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, o incumprimento dos requisitos estipulados neste regulamento
orixinará a conseguinte baixa no rexistro administrativo de cursos de formación para o
exercicio das profesións de avogado ou procurador.
Artigo 9.

Bolsas para a realización dos cursos de formación.

O Goberno considerará o outorgamento anual de bolsas para a realización de cursos
de formación para a obtención dos títulos profesionais de avogado e procurador dos
tribunais no marco do réxime das bolsas e axudas personalizadas ao estudo.
Artigo 10.

Competencias dos cursos de formación para o acceso á profesión de avogado.

Os cursos de formación para o acceso á profesión de avogado garantirán a adquisición
de, cando menos, as seguintes competencias profesionais:
Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos
académicos especializados adquiridos no grao á realidade cambiante a que se enfrontan
os avogados para evitar situacións de lesión, risco ou conflito en relación cos intereses
encomendados ou o seu exercicio profesional ante tribunais ou autoridades públicas e nas
funcións de asesoramento.
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e ao establecemento dos feitos nos distintos
tipos de procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as
probas periciais.
Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos
sistemas de tutela xurisdicionais nacionais e internacionais.
Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar
solucións a problemas mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
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Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións
do avogado co cliente, coas outras partes, co tribunal ou autoridade pública e entre
avogados.
Coñecer e avaliar as distintas responsabilidades vinculadas ao exercicio da actividade
profesional, incluíndo o funcionamento básico da asistencia xurídica gratuíta e a promoción
da responsabilidade social do avogado.
Saber identificar conflitos de intereses e coñecer as técnicas para a súa resolución,
establecer o alcance do segredo profesional e da confidencialidade, e preservar a
independencia de criterio.
Saber identificar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o
asesoramento xurídico.
Coñecer e saber aplicar na práctica o ámbito organizativo, de xestión e comercial da
profesión de avogado, así como o seu marco xurídico asociativo, fiscal, laboral e de
protección de datos de carácter persoal.
Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a
defensa dos dereitos dos clientes tendo en conta as exixencias dos distintos ámbitos da
práctica profesional.
Saber desenvolver destrezas que lle permitan ao avogado mellorar a eficiencia do seu
traballo e potenciar o funcionamento global do equipo ou institución en que o desenvolve
mediante o acceso a fontes de información, o coñecemento de idiomas, a xestión do
coñecemento e o manexo de técnicas e ferramentas aplicadas.
Coñecer, saber organizar e planificar os recursos individuais e colectivos dispoñibles
para o exercicio nas súas distintas modalidades organizativas da profesión de avogado.
Saber expor de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias
xurídicas, en atención ao contexto e ao destinatario a que vaian dirixidas, de acordo, se é
o caso, coas modalidades propias de cada ámbito procedemental.
Saber desenvolver traballos profesionais en equipos específicos e interdisciplinares.
Saber desenvolver habilidades e destrezas interpersoais que faciliten o exercicio da
profesión de avogado nas súas relacións cos cidadáns, con outros profesionais e coas
institucións.
Artigo 11. Competencias dos cursos de formación para o acceso á profesión de
procurador dos tribunais.
Os cursos de formación da profesión de procurador dos tribunais garantirán a
adquisición de, cando menos, as seguintes competencias profesionais:
Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos
académicos especializados adquiridos no grao á realidade continua e cambiante a que se
enfrontan os procuradores dos tribunais, que lles permitan garantir e asegurar a xestión
dos intereses dos seus representados antes, durante e despois do procedemento xudicial.
Coñecer e ser capaz de integrar a postulación dos dereitos dos representados no
marco dos sistemas de tutela xurisdicional nacionais e internacionais.
Coñecer as técnicas procesuais e ser capaz de executar cantos actos lles encomenden
ou para cuxa realización estean facultados nas distintas ordes xurisdicionais, con especial
atención aos prazos, actos de comunicación, execución e vías de constrinximento.
Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais que informan
as relacións do procurador dos tribunais co cliente, coas outras partes, co tribunal ou
autoridade pública e entre os procuradores e demais profesionais.
Coñecer e avaliar as distintas responsabilidades vinculadas ao exercicio da actividade
profesional, incluíndo o funcionamento básico da asistencia xurídica gratuíta e a promoción
da responsabilidade social do procurador dos tribunais.
Coñecer e aplicar as técnicas dirixidas á identificación e liquidación de dereitos
arancelarios, obrigas tributarias, de constitución de depósitos xudiciais e de atención de
cantos gastos e custas sexan necesarios para garantir a efectiva tutela xudicial dos
dereitos dos seus representados.
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Saber identificar conflitos de intereses e coñecer as técnicas para a súa resolución,
establecer o alcance do segredo profesional e da confidencialidade e preservar a
independencia de criterio.
Dispor da capacidade de actuar de acordo coas exixencias que impón o ámbito
organizativo, de xestión e comercial da profesión de procurador dos tribunais, así como o
seu marco xurídico asociativo, fiscal, laboral e de protección de datos de carácter persoal.
Capacidade para elixir os medios máis adecuados que ofrece o ordenamento xurídico
para o desempeño dunha representación técnica de calidade.
Desenvolver as habilidades e destrezas necesarias para a correcta e eficaz realización
dos actos de comunicación ás partes no proceso, e para unha colaboración eficaz cos
tribunais na execución das resolucións xudiciais, coñecendo e diferenciando os intereses
privados que representa dos de carácter público cuxa execución lle encomenden a lei e os
tribunais.
Desenvolver as destrezas e habilidades necesarias para a utilización dos
procedementos, protocolos, sistemas e aplicacións xudiciais que requiran os actos de
comunicación e cooperación coa Administración de xustiza, con especial atención aos de
natureza electrónica, informática e telemática.
Dispor das habilidades necesarias para auxiliarse das funcións notarial e rexistral, no
exercicio da súa representación técnica de calidade.
Coñecer, saber organizar e planificar os recursos individuais e colectivos dispoñibles
para o exercicio nas súas distintas modalidades organizativas da profesión de procurador
dos tribunais.
Saber expor feitos de forma oral e escrita, e extraer argumentalmente consecuencias
xurídicas, en atención ao contexto e ao destinatario a que vaian dirixidas, de acordo, de
ser o caso, coas modalidades propias de cada ámbito procesual e gobernativo.
Desenvolver destrezas que lle permitan ao procurador dos tribunais mellorar a
eficiencia do seu traballo e potenciar o funcionamento global do equipo ou institución, ben
sexa de carácter específico ou ben interdisciplinar.
Artigo 12.

Configuración dos plans de estudo dos cursos de formación.

1. En conxunto, os plans de estudos deberán comprender 60 créditos ECTS que
conterán toda a formación necesaria para adquirir as competencias profesionais indicadas
neste regulamento para o desempeño, respectivamente, da avogacía e da procuradoría.
2. Sen prexuízo da acreditación da capacitación profesional a que se refire o capítulo
IV deste regulamento, as institucións que impartan ensinanzas para a obtención dos títulos
profesionais de avogado ou procurador dos tribunais deberán manter procedementos de
avaliación do aproveitamento da formación recibida.
Artigo 13.

Profesorado.

O persoal docente de todos os cursos de formación debe ter unha composición
equilibrada entre avogados ou procuradores, segundo o caso, e profesores universitarios,
de forma que, en conxunto, cada un destes colectivos non supere o sesenta por certo nin
sexa inferior ao corenta por cento.
Ademais, os avogados ou procuradores que integren o persoal docente deberán ter
estado colexiados como exercentes polo menos desde tres anos antes e os profesores
universitarios deberán posuír relación contractual estable cunha universidade.
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CAPÍTULO III
Prácticas externas
Artigo 14.

Contido das prácticas externas.

1. A formación orientada á obtención dos títulos profesionais de avogado e procurador
dos tribunais deberá tamén comprender o desenvolvemento de prácticas externas
tuteladas. As prácticas suporán 30 créditos ECTS adicionais aos indicados no artigo 12.
2. O programa de prácticas terá, entre outros, os seguintes obxectivos:
a) Enfrontarse a problemas deontolóxicos profesionais.
b) Familiarizarse co funcionamento e coa problemática de institucións relacionadas
co exercicio das profesións de avogado e procurador.
c) Coñecer a actividade doutros operadores xurídicos, así como de profesionais
relacionados co exercicio da súa profesión.
d) Recibir información actualizada sobre o desenvolvemento da carreira profesional
e as posibles liñas de actividade, así como acerca dos instrumentos para a súa xestión.
e) En xeral, desenvolver as competencias e habilidades necesarias para o exercicio
das profesións de avogado e procurador dos tribunais.
3. No procedemento de acreditación a que se refiren os artigos 6 e 7, a institución
que imparta o curso de formación deberá facer constar o contido xenérico das prácticas,
os lugares onde se desenvolven, a súa duración, os resultados esperables, as persoas,
institucións ou entidades que participan nelas, a existencia ou non dun procedemento de
avaliación do resultado, o número de alumnos por titor ou os procedementos de reclamación
ou substitución de titores. Cando a entidade que imparta o curso de formación sexa unha
universidade deberase concretar, ademais, o colexio profesional con que se subscribise
un convenio para o cumprimento do programa de prácticas.
Artigo 15.

Lugares de realización das prácticas.

1. As prácticas desenvolveranse total ou parcialmente nalgunha das institucións
seguintes: xulgados ou tribunais, fiscalías, sociedades ou despachos profesionais de
avogados ou procuradores dos tribunais, departamentos xurídicos ou de recursos humanos
das administracións públicas, institucións oficiais ou empresas.
2. Sempre que as prácticas consistan en actividades propias da avogacía ou da
procuradoría unha parte delas poderá ser tamén desenvolvida en establecementos
policiais, centros penitenciarios, de servizos sociais ou sanitarios e, en xeral, entidades
que desenvolven actividades de interese xeral, de acordo co previsto no artigo 4 da Lei
6/1996, do 15 de xaneiro, do voluntariado, e que estean formalmente recoñecidos ante a
autoridade nacional ou autonómica competente.
Artigo 16.

Titorías.

1. En atención ao seu concreto contido, as prácticas externas deberán ser tuteladas
por un equipo de profesionais, á fronte dos cales se deberán designar avogados ou
procuradores que exercesen a profesión durante polo menos cinco anos.
2. Os equipos de titoría deberán redactar semestralmente unha memoria explicativa
das actividades que levaron a cabo no exercicio das súas funcións, que deberá comprender
unha referencia sucinta da evolución de cada alumno. Para estes efectos, e para o mellor
desenvolvemento das prácticas, os alumnos teñen dereito a se entrevistaren cos membros
do equipo de titoría a cuxo cargo se encontren.
3. No desenvolvemento das súas funcións, os titores á fronte de cada equipo de
titoría deberán cumprir o réxime de dereitos e obrigas así como a responsabilidade
disciplinaria previstos nos respectivos estatutos xerais da avogacía e da procuradoría.
Cando a institución ou entidade que imparta a formación considere que non cumpriron
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debidamente as obrigas que lles corresponden, comunicarallo ao colexio a que estes
correspondan.
CAPÍTULO IV
Acreditación da capacitación profesional
Artigo 17.

Contido da avaliación.

1. As avaliacións para o acceso á avogacía e para o acceso á procuradoría serán
únicas e idénticas para cada profesión en todo o territorio español.
2. As avaliacións irán dirixidas a comprobar a formación práctica suficiente para o
exercicio da respectiva profesión e, en particular, á adquisición das competencias que
deben garantir os cursos de formación segundo o establecido neste regulamento.
3. A proba será escrita e constará de dúas partes que se realizarán no mesmo día. O
primeiro exercicio consistirá nunha proba obxectiva de contestacións ou respostas
múltiples. O segundo exercicio da avaliación consistirá en resolver un caso práctico
previamente elixido polo aspirante entre varias alternativas.
4. O contido da avaliación fixarao para cada convocatoria o Ministerio de Xustiza.
Con este fin, durante todo o período desde a última convocatoria e en todo caso previamente
á realización da seguinte, as comunidades autónomas, o Consello Xeral do Poder Xudicial,
as universidades, o Consello Xeral da Avogacía Española e o Consello Xeral de Colexios
de Procuradores de España poderanlle dirixir propostas ao Ministerio de Xustiza.
5. O Ministerio de Xustiza manterá actualizada no seu portal web unha guía práctica
informativa do proceso de avaliación, así como do seu contido.
Artigo 18.

Convocatoria da avaliación.

1. As avaliacións de aptitude profesional serán convocadas polos ministerios de
Xustiza e Educación con periodicidade mínima anual e publicaranse no «Boletín Oficial del
Estado» cunha antelación de tres meses á súa realización.
2. A convocatoria non poderá conter limitación do número de prazas.
3. O Ministerio de Xustiza garantirá, a través da súa sede electrónica, a presentación
telemática das solicitudes de participación na proba de avaliación, así como a recepción
do seu resultado polo mesmo medio.
4. Os aspirantes deberán ser maiores de idade, acreditar a superación do curso de
formación exixido para cada profesión e non estar inhabilitados para o exercicio da
profesión de avogado ou procurador dos tribunais.
Artigo 19.

Comisión de avaliación.

1. En cada comunidade autónoma existirá unha comisión avaliadora para o acceso
á avogacía e unha comisión avaliadora para o acceso á procuradoría, a quen lle
corresponderá tamén a ordenación, dirección e xestión dos exercicios, a súa
confidencialidade así como o anonimato das persoas que se presenten. Excepcionalmente,
cando o número de aspirantes ou outras circunstancias así o xustifiquen, poderase
proceder á constitución de varias comisións no ámbito dunha mesma comunidade
autónoma ou unha soa para varias, na forma prevista na correspondente orde de
convocatoria.
2. Para cada convocatoria, o Ministerio de Xustiza e o de Educación designarán os integrantes
da comisión de avaliación, así como os seus suplentes, conforme as seguintes regras:
a) Un representante do Ministerio de Xustiza, funcionario de carreira de especialidade
xurídica pertencente a algún dos corpos integrados no grupo A, subgrupo A1 da
Administración xeral do Estado;

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 143

Xoves 16 de xuño de 2011

Sec. I. Páx. 13

b) Un representante do Ministerio de Educación, funcionario de carreira de
especialidade xurídica pertencente a algún dos corpos integrados no grupo A, subgrupo
A1 da Administración xeral do Estado;
c) Un representante da comunidade autónoma correspondente, designado entre
funcionarios de corpos de especialidade xurídica.
d) Un avogado con máis de cinco anos de exercicio profesional, proposto polo
Consello Xeral da Avogacía Española, cando se trate da comisión de avaliación para o
acceso á avogacía;
e) Un procurador con máis de cinco anos de exercicio profesional, proposto polo
Consello Xeral de Colexios de Procuradores dos Tribunais de España, cando se trate da
comisión de avaliación para o acceso á procuradoría;
f) Un profesor universitario dalgunha das distintas disciplinas xurídicas, designado
polo Consello de Universidades, entre o persoal docente con vinculación permanente
cunha universidade;
g) Un representante do Consello Xeral do Poder Xudicial.
A comisión de avaliación dependerá funcionalmente do Ministerio de Xustiza, a cuxo
representante lle corresponderá a presidencia, e a secretaría ao representante do
Ministerio de Educación. O réxime de organización e funcionamento da comisión será o
establecido pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, para os órganos colexiados, incluíndo o
voto dirimente do presidente da comisión.
Artigo 20.

Cualificación da avaliación.

1. A nota final da avaliación será apto ou non apto.
2. A avaliación do primeiro exercicio incorporará na súa cualificación a obtida no
curso de formación para o exercicio da respectiva profesión ponderada nun vinte por
cento. A non superación do primeiro exercicio impedirá a corrección do segundo.
3. Cada aspirante recibirá a cualificación de forma individualizada e anónima, e
deberase expresar, se é o caso, se a cualificación como non apto responde a non ter
superado o primeiro exercicio.
4. Cando non superasen a avaliación, os aspirantes poderán presentar por escrito
ante a comisión de avaliación unha solicitude de revisión no prazo de tres días desde a
publicación do seu resultado. A resolución do presidente da comisión que resolva a
reclamación porá fin á vía administrativa e quedará expedita a vía contenciosoadministrativa.
5. Cada comisión avaliadora remitiralle ao Ministerio de Xustiza o resultado das
avaliacións e as reclamacións presentadas contra elas.
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