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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2492

Reial decret 150/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reglament de la
Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i
procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador
dels tribunals, va considerar necessari adquirir una qualificació professional més enllà de
la mera obtenció d’una titulació universitària, tant per a la consecució del títol professional
d’advocat –necessari per a l’execució de l’assistència lletrada en els processos judicials i
extrajudicials en els quals la normativa vigent imposi o faculti la intervenció d’advocat i, en
tot cas, per prestar assistència lletrada o assessorament en dret utilitzant la denominació
d’advocat–, com per a la del títol professional de procurador dels tribunals –imprescindible
per assumir la representació processal de les parts en els processos judicials, així com
per utilitzar aquesta denominació.
Aquest procés de capacitació professional s’adquireix mitjançant la superació d’una
formació especialitzada, reglada i de caràcter oficial, a través de la realització de cursos
de formació, que han d’incloure necessàriament un període de pràctiques externes, que
culmina superant una avaluació. Aquesta està dirigida a comprovar si es té la formació
necessària per a l’exercici d’aquestes professions, així com el coneixement de les normes
deontològiques i professionals respectives, i ha estat objecte de desplegament
reglamentari a través del Reial decret 775/2011, de 3 de juny; norma que configura la
prova en dues parts, a fer el mateix dia, una primera mitjançant la contestació de
preguntes múltiples, i una segona, consistent en la resolució d’un cas pràctic.
Amb la finalitat d’aconseguir un sistema coherent d’avaluació de l’aptitud professional,
que permeti valorar amb objectivitat absoluta la formació obligatòria teoricopràctica, que
al mateix temps beneficiï els aspirants, permeti més agilitat en la qualificació final i per
tant en l’obtenció dels títols necessaris per exercir la professió, i comporti els mínims
costos possibles, s’ha considerat oportú substituir el format de la prova de dues parts per
una única prova escrita de contestacions o respostes múltiples amb preguntes teòriques i
supòsits pràctics sobre situacions reals que hauran d’afrontar els futurs advocats i
procuradors. Amb això, es garanteix que l’expedició dels títols professionals es basi en la
suficiència dels coneixements, de les aptituds i de les competències dels postulants.
S’ha considerat oportú, així mateix, reconsiderar els percentatges de ponderació entre
la qualificació obtinguda en el curs de formació i l’obtinguda en l’avaluació final, de manera
que aquesta no sigui l’únic mitjà d’avaluació, sinó que tal com s’ha expressat abans,
aquesta formi part d’un conjunt d’avaluacions successives en el període de formació
teoricopràctica que garanteixi que els futurs advocats i procuradors han adquirit els
coneixements necessaris que els prepari per a l’exercici de les professions esmentades.
La modificació que s’efectua mitjançant aquest Reial decret és necessària per tal de
dissenyar un format més idoni i vàlid per acreditar la qualificació i les competències
professionals per a l’exercici de la professió d’advocat o de procurador dels tribunals. No
obstant això, aquest canvi, que serveix per donar solució als problemes que es plantegen
actualment, s’ha de completar en el futur, a fi de millorar els sistemes actuals d’acreditació
per a l’exercici dels nous professionals, garantir la seva qualificació i l’ocupabilitat, la
supressió de barreres injustificades i la millora de l’accés a aquestes professions, així
com l’adaptació a la Directiva 2013/55/UE de 20 de novembre de 2013, per la qual es
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals,
i donar compliment a més a les recomanacions de la Unió Europea.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les mateixes competències de l’Estat que
fonamenten la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, i de conformitat amb el que disposa la
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disposició final segona de la norma esmentada, que faculta el Govern, els ministeris de
Justícia i d’Educació i la resta de departaments ministerials competents per dictar totes
les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per al seu desplegament i
execució. En la seva tramitació, s’han consultat el Consell General de l’Advocacia
Espanyola, el Consell General de Procuradors dels Tribunals d’Espanya, el Consell
d’Universitats, la Conferència General de Política Universitària i el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i d’Educació, Cultura i Esport,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 7 de març de 2014,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions
d’advocat i procurador dels tribunals.
El Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels
tribunals, queda modificat de la manera següent:
U.

L’apartat 3 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:
«3. L’avaluació consisteix en una prova escrita objectiva de contingut
teoricopràctic amb contestacions o respostes múltiples.»

Dos.

Els apartats 2 i 3 de l’article 20 queden redactats de la manera següent:

«2. La qualificació final és el resultat de la mitjana ponderada entre el 70% de
l’obtinguda en l’avaluació i del 30% de la nota obtinguda en el curs de formació que
regula l’article 4.
3. Cada aspirant ha de rebre la qualificació de manera individualitzada i
anònima.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 7 de març de 2014.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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