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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
5243 Reial decret 242/2019, de 5 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 

personal del Ministeri de Justícia que porta a terme l’acció a l’exterior en 
matèria de justícia.

La creixent globalització i interdependència de persones, organitzacions i empreses, 
l’increment del volum de desplaçaments i la constatació que el delicte és un fenomen 
transfronterer han fet que l’acció exterior de l’Estat en matèria de justícia s’hagi incrementat 
de manera considerable en els últims anys. I això en la seva doble finalitat de promoció de 
la cooperació jurídica internacional, singularment en l’àmbit judicial, com pel que fa a la 
conformació i l’enfortiment de la posició espanyola davant les organitzacions i les 
institucions Internacionals en l’àmbit de les competències del Ministeri de Justícia.

L’acció internacional del Govern es manifesta per l’exercici directe d’algunes de les 
seves competències per part de personal dels serveis centrals del Ministeri o d’altres 
òrgans amb seu al territori nacional, que presten suport, assistència i col·laboració. A més, 
és necessari disposar de personal destacat a l’exterior amb caràcter estable. Aquest paper 
és essencial en els àmbits multilateral i bilateral. En el primer cas, es tracta d’una labor 
sostinguda en el temps, que exigeix el seguiment regular de grups de treball davant 
diferents organitzacions internacionals i davant la Unió Europea. En el segon, la intensitat 
de la relació bilateral amb determinats països demana un impuls i un control in situ dels 
expedients que es generen. Finalment, cal subratllar que hi ha un personal específic del 
Ministeri de Justícia que és responsable de prestar assessorament jurídic en diverses 
representacions diplomàtiques a l’exterior.

Cal tenir en compte que el Reial decret se situa en un marc jurídic marcat per dues 
habilitacions legals per al desplegament reglamentari del règim jurídic del personal 
dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior. D’una banda, l’article 38 de la Llei 16/2015, 
de 7 de juliol, per la qual es regula l’Estatut del membre nacional d’Espanya a Eurojust, els 
conflictes de jurisdicció, les xarxes judicials de cooperació internacional i el personal 
dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior, i de l’altra l’article 18 de la Llei 2/2014, de 25 
de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat, que orienta l’acció exterior en matèria de 
justícia a promoure la cooperació jurídica internacional, singularment en l’àmbit judicial, i la 
subscripció i l’actualització d’acords internacionals, i també a la formació i l’enfortiment de 
la posició espanyola davant les institucions internacionals i de la Unió Europea en l’àmbit 
de la justícia i de les llibertats públiques.

Fins ara el règim jurídic del personal esmentat no ha tingut una regulació específica i 
les qüestions relatives a aquest s’han resolt cas per cas. No obstant això, la necessitat de 
dotar-lo de seguretat jurídica exigeix que s’estableixin unes regles clares respecte de la 
creació i la supressió dels llocs, amb indicació de l’autoritat de nomenament i cessament 
dels funcionaris que els ocupin. A més, es duu a terme la necessària adscripció al centre 
directiu competent del Ministeri de Justícia, la Direcció General de Cooperació Jurídica 
Internacional, Relacions amb les Confessions i Drets Humans.

La norma conté la modificació del Reglament del Servei Jurídic de l’Estat, aprovat pel 
Reial decret 997/2003, de 23 de juliol, que té un objectiu doble. D’una banda, es tracta 
d’atorgar visibilitat al lloc de conseller jurídic mitjançant la seva menció expressa en la 
regulació del règim del personal dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior. De l’altra, 
es pretenen salvar les peculiaritats pròpies del lloc, justificades per la naturalesa especial 
de les seves funcions (pròpies de l’Advocacia de l’Estat), mitjançant el reconeixement d’un 
règim propi, que seria el general establert per als advocats de l’Estat en el Reglament del 
Servei Jurídic de l’Estat en tots els aspectes a excepció del relatiu al període de 
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permanència en el lloc. Es considera convenient que aquest sigui el mateix que per a la 
resta del personal dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior.

El Reial decret s’estructura en quatre títols. El preliminar i el títol I es dediquen a les 
disposicions generals i al règim jurídic aplicable a les dues figures principals que 
constitueixen l’àmbit d’aplicació principal d’aquesta norma. La regulació diferenciada dels 
dos tipus de llocs es duu a terme als títols II i III. La raó fonamental per a aquesta estructura 
és distingir del tronc comú les peculiaritats de dos perfils ben diferenciats, com són les 
magistratures d’enllaç i les conselleries de justícia, però que comparteixen el nexe comú 
de les funcions d’acció exterior en matèria de justícia.

El títol II regula el règim jurídic aplicable a les magistratures d’enllaç i a les conselleries 
de justícia. Les primeres són llocs davant tercers estats ocupats per membres de les 
carreres judicial o fiscal, ateses les seves funcions, que enumera l’article 11, però 
especialment per la seva naturalesa de cooperació jurídica penal i civil i de suport a les 
autoritats judicials.

Per la seva banda, el títol III estableix el règim jurídic específic de les conselleries de 
justícia davant la Unió Europea o una organització internacional. Les funcions que les 
distingeixen de les magistratures d’enllaç es recullen a l’article 13 d’aquesta norma, entre 
les quals destaca el fet que contribueixen a la formació i l’enfortiment de la posició 
espanyola davant la Unió Europea o davant una altra organització internacional en l’àmbit 
de les competències del Ministeri de Justícia.

Entre les especificitats de tots dos llocs destaquen els cossos d’adscripció, així com les 
funcions, que es despleguen en el text. La resta d’aspectes del règim jurídic comú, com la 
convocatòria, la selecció i el nomenament, els requisits o l’acreditació, entre d’altres, estan 
regulats al títol I. A més, la norma aclareix quina és la seva dependència jeràrquica, 
orgànica i funcional, i determina quins han de ser els períodes mínims i màxims d’ocupació 
de les destinacions a l’exterior, de manera que sigui possible l’equilibri entre la seva 
necessària rotació i estabilitat que garanteixi l’eficàcia de l’acció exterior en matèria de 
justícia.

Respecte del període mínim de permanència en el lloc cal aclarir que tant la designació 
com el cessament tenen caràcter discrecional, com és predicable en tot cas dels llocs 
proveïts pel procediment de lliure designació. No obstant això, en nom de la transparència, 
la concurrència i la professionalització dels llocs a l’exterior, la selecció dels candidats se 
subjecta, això sí, a un procediment obert en el qual s’exigeixen uns requisits i uns mèrits 
específics. Això confereix una legitimitat més gran al nomenament i garanteix que la 
persona compleix en tot cas el perfil requerit per al lloc, la qual cosa permet establir regles 
precises per afavorir una certa estabilitat en l’exercici d’aquest. Per això, s’ha establert un 
període mínim de dos anys amb què es vol subratllar l’estabilitat dels llocs, sense perjudici 
del cessament amb caràcter discrecional que regeix legalment en aquest tipus de 
nomenament. L’únic efecte jurídic que determina l’existència d’aquest període mínim és 
que, si es produeix el cessament abans del termini esmentat, aquest s’ha de motivar.

Les disposicions addicionals primera, segona i tercera es refereixen, fora de l’àmbit 
d’aplicació el règim jurídic del qual s’està reglamentant, però igualment vinculades a l’acció 
exterior en matèria de justícia, als consellers jurídics, al personal de la delegació espanyola 
a Eurojust i als jutges davant la Conferència de la Haia. La disposició addicional primera 
fixa la regulació de l’altre personal del Ministeri a l’exterior, els consellers jurídics, adscrits 
a l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat. Per a aquests llocs, 
el text fa una remissió genèrica al seu règim jurídic especial, establert al Reial decret 
997/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Servei Jurídic de l’Estat. En 
el cas de la persona de la delegació espanyola a Eurojust, es remet al seu règim jurídic 
propi, el de la Llei 16/2015, de 7 de juliol. Finalment, la disposició addicional tercera regula 
la designació del jutge d’enllaç davant la Conferència de la Haia; es tracta d’una funció no 
retribuïda, que no ocupa cap lloc a l’Administració de l’Estat ni a la de justícia i que serveix 
d’enllaç entre les autoritats judicials i l’organització interestatal esmentada de la qual 
Espanya és membre.
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Per la seva banda, la disposició transitòria primera dona certesa a la situació temporal 
del personal que queda afectat per les modificacions introduïdes pel Reial decret, i dona 
seguretat jurídica. La disposició transitòria segona unifica i simplifica les places a l’exterior 
del Ministeri de Justícia en denominar-les totes o bé magistratures d’enllaç (incloent en 
aquesta categoria les denominades fins ara conselleries de cooperació jurídica) o bé 
conselleries de justícia. En aquest segon cas es tracta d’una novetat que possibilita la 
senzillesa i l’eficiència de la seva gestió.

Aquest Reial decret, doncs, compleix el manament legal esmentat abans i respon a la 
necessitat d’ordenar, sistematitzar i clarificar de manera completa el règim jurídic, dispers 
o inexistent fins al moment present, sobre certs aspectes de tot el personal dependent del 
Ministeri de Justícia a l’exterior. I ho fa amb adequació als principis de bona regulació a 
què es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Justícia, a proposta 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 5 d’abril de 2019,

DISPOSO:

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el règim jurídic aplicable al personal 
dependent del Ministeri de Justícia que presta serveis a l’exterior i que fa funcions en 
matèria de justícia de les que preveu l’article 18 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció 
i del servei exterior de l’Estat.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret s’aplica al personal dependent del Ministeri de Justícia que 
presta serveis a l’exterior i que fa funcions en matèria de justícia de les que preveu l’article 
18 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat: les 
magistratures d’enllaç davant les autoritats corresponents dels països davant els quals 
estiguin acreditades i les conselleries de justícia en la Representació Permanent d’Espanya 
davant la Unió Europea o davant una organització internacional.

2. Així mateix, s’aplica al personal administratiu de suport d’aquests llocs, d’acord 
amb l’article 3.2 d’aquest Reial decret.

Article 3. Tipus de llocs per al personal dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior.

1. Els llocs del Ministeri de Justícia a l’exterior, adscrits a la Direcció General de 
Cooperació Jurídica Internacional, Relacions amb les Confessions i Drets Humans, es 
classifiquen en magistratures d’enllaç i en conselleries de justícia.

2. A través de les relacions de llocs de treball es poden crear llocs de treball per a 
l’exercici de funcions de suport administratiu als llocs esmentats a l’apartat anterior, que 
s’han de regir pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, o pel Conveni col·lectiu únic per al 
personal laboral de l’Administració General de l’Estat, si s’escau.
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TÍTOL I

Règim jurídic aplicable a les magistratures d’enllaç i a les conselleries de justícia

Article 4. Convocatòria, selecció i nomenament.

1. La convocatòria per als llocs regulats a l’article 2.1 s’ha d’aprovar mitjançant una 
resolució de la Secretaria d’Estat de Justícia, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» i ha d’incloure, almenys, la descripció del lloc, el perfil de les candidatures, els 
requisits exigits, els terminis i les formes de presentació, així com la possibilitat d’establir 
entrevistes per valorar la idoneïtat.

2. Per a la selecció de les magistratures d’enllaç s’ha de constituir una comissió de 
selecció, que ha de presidir la persona titular de la Direcció General de Cooperació Jurídica 
Internacional, Relacions amb les Confessions i Drets Humans, composta per sengles 
representants del Consell General del Poder Judicial i de la Fiscalia General d’Estat, i la 
secretaria de la qual ha d’exercir la persona titular de la Sub-direcció General de 
Cooperació Jurídica Internacional. Aquesta comissió ha d’elevar a la persona titular del 
Ministeri de Justícia una proposta motivada que ha de contenir una terna, sempre que 
s’hagin rebut tres candidatures o més que compleixin els requisits exigits per la 
convocatòria, fixada de conformitat amb els principis de mèrit i capacitat i d’acord amb el 
principi de la presència equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i 
objectives degudament motivades.

3. El nomenament correspon a la persona titular del Ministeri de Justícia, amb 
l’informe previ del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i s’ha de dur a 
terme mitjançant una ordre ministerial i pel procediment de lliure designació. En cas que el 
nomenament recaigui sobre un membre de les carreres judicial o fiscal, es requereix a més 
l’informe previ del Consell General del Poder Judicial o del Consell Fiscal, en funció de la 
carrera de procedència.

Article 5. Requisits.

Els requisits exigibles per a l’accés als llocs a què es refereix l’article 2.1 són els 
següents:

a) En el cas de les magistratures d’enllaç, la pertinença a les carreres judicial o fiscal, 
i, en el cas de les conselleries de justícia, la pertinença a cossos o escales de l’Administració 
General de l’Estat del subgrup A1, que tingui el títol de llicenciat o graduat en dret.

b) Acreditar almenys deu anys d’antiguitat en la carrera o el cos de pertinença.
c) Acreditar un coneixement suficient de l’idioma del país de destinació o de la llengua 

de treball de l’organització internacional de destinació.
d) Acreditar la formació, el coneixement o l’experiència en matèria de cooperació 

jurídica internacional o un coneixement suficient del dret propi de l’organització 
internacional corresponent, així com qualssevol altres requisits particulars que 
s’especifiquin a la convocatòria.

Article 6. Acreditació.

Correspon al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació documentar i 
acreditar davant l’Estat o l’organització receptors el personal a què es refereix l’article 2 
d’aquest Reial decret, que s’ha d’integrar dins de la missió diplomàtica o la representació 
permanent que correspongui de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.c) de la 
Llei 2/2014, de 25 de març.

Article 7. Cessament del personal a l’exterior.

1. El personal a què es refereix l’article 2.1 cessa en el seu lloc per les causes 
següents:
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a) Discrecionalment per l’autoritat que en va fer el nomenament. Si el cessament es 
produeix abans que s’hagi complert el període mínim que preveu l’article 9.2 s’ha de 
motivar.

b) Per renúncia, que ha de ser motivada quan no s’hagi complert el període mínim 
que assenyala l’article 9.2.

c) Pel transcurs del temps màxim que estableix l’article 9.1.
d) Per incompatibilitat sobrevinguda, incapacitat o una altra causa que impedeixi 

l’exercici efectiu del lloc.
e) Per incompliment greu de les obligacions del lloc, amb la deguda motivació i 

audiència a l’interessat.
f) Per pèrdua de la condició de funcionari o de membre de la seva carrera 

corresponent, així com per alguna de les causes assenyalades a la seva normativa 
d’aplicació.

2. El cessament s’ha de dur a terme mitjançant una ordre ministerial de la persona 
titular del Ministeri de Justícia, amb l’informe previ del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació.

Article 8. Dependència.

El personal que regula l’article 2 d’aquest Reial decret depèn orgànicament i 
funcionalment del Ministeri de Justícia, a través de la Direcció General de Cooperació 
Jurídica Internacional, Relacions amb les Confessions i Drets Humans, sense perjudici de 
la dependència jeràrquica del cap de la missió diplomàtica o la representació permanent 
en què s’integri.

Article 9. Terminis d’ocupació de llocs a l’exterior.

1. El termini màxim d’ocupació d’un mateix lloc a l’exterior per al personal inclòs a 
l’article 2.1 és de cinc anys des de l’ocupació efectiva del lloc. L’autoritat competent per al 
nomenament pot prorrogar aquest termini mitjançant una resolució motivada fins a un 
màxim de dos anys, atenent raons de competència especial en l’exercici del lloc, o la 
terminació de projectes en curs.

2. El període mínim de permanència en la destinació adjudicada és de dos anys des 
de l’ocupació efectiva del lloc de treball.

3. El període màxim consecutiu d’ocupació de llocs compresos a l’article 2.1 d’aquest 
Reial decret és de deu anys des de l’ocupació efectiva del primer lloc.

TÍTOL II

Magistratures d’enllaç

Article 10. Magistratures d’enllaç.

1. Les magistratures d’enllaç les han d’ocupar membres de les carreres judicial o 
fiscal nomenats de conformitat amb el que estableix aquest Reial decret i degudament 
acreditats davant un Estat, d’acord amb l’article 6.

2. De conformitat amb l’article 38.1 de la Llei 16/2015, de 7 de juliol, la creació, la 
modificació i la supressió de les magistratures d’enllaç s’ha de fer mitjançant un reial 
decret, en funció de les necessitats que s’observin, del que prevegin el dret de la Unió 
Europea o els convenis internacionals subscrits per Espanya, o en virtut del que s’acordi 
en termes de reciprocitat.

Article 11. Funcions.

1. De conformitat amb l’article 18 de la Llei 2/2014, de 25 de març, els titulars de les 
magistratures d’enllaç exerceixen les funcions següents:
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a) Promoure i facilitar la cooperació judicial en matèria civil i penal entre Espanya i 
l’Estat davant el qual estan acreditats.

b) Donar suport a les autoritats judicials competents en la redacció i l’execució de 
sol·licituds d’auxili o reconeixement mutu en el cas de les magistratures d’enllaç a la Unió 
Europea.

c) Intercanviar informació amb les autoritats del país de destinació sobre les 
qüestions que es puguin plantejar en l’exercici de les seves funcions.

d) Col·laborar amb l’autoritat central espanyola i amb les autoritats judicials 
espanyoles quan siguin requerits.

e) Promoure i reforçar les relacions amb l’autoritat central i les autoritats judicials 
competents al país de destinació.

f) Prestar suport a les iniciatives i les activitats promogudes pels òrgans superiors i 
directius del Ministeri de Justícia i, per indicació d’aquest departament, a les de les altres 
institucions de l’àmbit de la justícia i, en especial, al Consell General del Poder Judicial i a 
la Fiscalia General de l’Estat.

g) Trametre al Ministeri de Justícia informes periòdics sobre les activitats dutes a 
terme sempre que sigui necessari i, almenys, un cop l’any.

h) Complir les funcions, dins de l’àmbit de les competències del Ministeri de Justícia, 
que li encarregui el cap de la missió diplomàtica en què s’integrin, a qui han de mantenir 
informat de les activitats que duguin a terme, sense perjudici de la necessitat de guardar 
la confidencialitat deguda en els procediments penals dels quals tingui coneixement.

i) Qualssevol altres funcions que els atribueixin la llei, els convenis internacionals o 
el que s’acordi en termes de reciprocitat, o bé que se’ls encomani des del Ministeri de 
Justícia.

2. Les persones que ocupin una magistratura d’enllaç destacada en un Estat membre 
de la Unió Europea adquireixen, durant el temps d’exercici del lloc, la condició de punt de 
contacte de les xarxes judicials europees i exerceixen les funcions a què es refereix 
l’article 34 de la Llei 16/2015, de 7 de juliol.

TÍTOL III

Conselleries de justícia

Article 12. Conselleries de justícia.

1. Les conselleries de justícia les han d’ocupar funcionaris de l’Administració General 
de l’Estat del subgrup A1, llicenciats o graduats en dret, nomenats de conformitat amb el 
que estableix aquest Reial decret, i degudament acreditats davant l’organització receptora, 
d’acord amb l’article 6.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 38 de la Llei 16/2015, de 7 de juliol, la 
seva creació, modificació i supressió s’ha de fer mitjançant un reial decret, en funció de les 
necessitats que s’observin, del que prevegin el dret de la Unió Europea o els convenis 
internacionals subscrits per Espanya, o en virtut del que s’acordi en termes de reciprocitat.

Article 13. Funcions.

1. De conformitat amb l’article 18 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del 
servei exterior de l’Estat, els titulars de les conselleries de justícia estan destinats en la 
Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea o davant una organització 
internacional, i exerceixen les funcions següents:

a) Contribuir a la formació i l’enfortiment de la posició espanyola davant la Unió 
Europea o davant una altra organització internacional en l’àmbit de les competències del 
Ministeri de Justícia.

b) Assistir als grups de treball i les reunions necessàries per al compliment de les 
finalitats que assenyala l’apartat anterior.
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c) Intercanviar informació amb les institucions de la Unió Europea i altres 
organitzacions internacionals sobre qüestions jurídiques o d’una altra índole que es puguin 
plantejar en l’exercici de les seves funcions.

d) Prestar suport a les iniciatives i les activitats dels òrgans superiors i directius del 
Ministeri de Justícia davant la Unió Europea o l’organització internacional davant la qual 
estiguin acreditats.

e) Prestar suport als òrgans superiors i directius del Ministeri de Justícia i a altres 
experts designats per aquests que es desplacin a la institució d’acreditació.

f) Trametre informes sobre les activitats dutes a terme i sobre les qüestions que els 
siguin requerides, i mantenir degudament informat l’ambaixador de la representació 
permanent.

g) Assessorar en la transposició i la incorporació a l’ordenament espanyol dels actes 
legislatius i altres instruments jurídics en la negociació dels quals hagin participat.

h) Complir les funcions, dins de l’àmbit de les competències del Ministeri de Justícia, 
que li encarregui l’ambaixador de la representació permanent, a qui han de mantenir 
informat de les activitats que duguin a terme.

i) Qualssevol altres funcions que els atribueixin les lleis o els convenis internacionals, 
o bé que els encomani el Ministeri de Justícia.

2. Quan hi hagi més d’un conseller de justícia en una representació permanent 
d’Espanya, el conseller coordinador de justícia ha de dur a terme, a més de les funcions 
que enumera l’apartat anterior, la coordinació dels altres consellers i dels afers de la 
conselleria, i és el principal interlocutor amb el Ministeri de Justícia.

Disposició addicional primera. Consellers jurídics.

També tenen la consideració de personal dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior 
els consellers jurídics. Aquesta denominació correspon al lloc exercit per funcionaris 
pertanyents al cos d’advocats de l’Estat que prestin tasques d’assessoria jurídica a les 
missions diplomàtiques o representacions permanents d’Espanya a l’exterior, integrats en 
la Sub-direcció General d’Afers de la Unió Europea i Internacionals de l’Advocacia General 
de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat. El seu nomenament, període de 
permanència en el lloc, funcions pròpies d’aquest i cessament es regeixen pel que 
estableix al respecte el Reial decret 997/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Servei Jurídic de l’Estat.

Disposició addicional segona. Personal que integra la delegació espanyola d’Eurojust.

També té la consideració de personal dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior el 
personal que integra la delegació espanyola a Eurojust. El seu règim de nomenament, 
cessament, requisits, incompatibilitats, funcions i competències, així com els altres 
aspectes relatius al seu règim jurídic, són els que estableixi la legislació pròpia.

Disposició addicional tercera. Jutge d’enllaç davant la Conferència de la Haia.

1. La designació d’un o més jutges d’enllaç davant la Conferència de la Haia de Dret 
Internacional Privat, segons el manament en vigor davant d’aquesta organització, l’ha 
d’iniciar el Ministeri de Justícia, d’acord amb el Consell General del Poder Judicial, que ha 
de presentar una llista de candidatures que compleixin els requisits exigits. Aquesta 
designació no comporta la dedicació exclusiva ni cap retribució.

2. La designació s’ha de fer mitjançant una ordre ministerial per un període de tres 
anys renovables.

Disposició addicional quarta. Adaptació de les relacions de llocs de treball.

En el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor s’han d’adaptar les relacions 
de llocs de treball al que preveu aquest Reial decret.
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Disposició addicional cinquena. Personal laboral.

1. El personal laboral dependent del Ministeri de Justícia a l’exterior ha d’ocupar els 
llocs previstos en la corresponent relació de llocs de treball per a la prestació de funcions 
de suport administratiu.

2. La selecció del personal laboral s’ha d’efectuar per convocatòria pública en el país 
d’acreditació, mitjançant sistemes de selecció que garanteixin els principis d’igualtat, mèrit 
i capacitat. La contractació ha de ser d’acord amb la legislació laboral del país esmentat.

Disposició addicional sisena. No increment de la despesa pública.

L’aprovació d’aquest Reial decret no suposa l’increment de la despesa pública, de 
dotacions, de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable al personal funcionari a l’exterior.

1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret que en la data de la 
seva entrada en vigor exerceixi un lloc a l’exterior ho ha de continuar fent fins que es faci 
una nova convocatòria d’acord amb les disposicions d’aquesta norma.

2. Els terminis de permanència màxima que assenyala l’article 9 també són aplicables 
al personal que estigui ocupant algun dels llocs a què es refereix aquest Reial decret en el 
moment de la seva entrada en vigor. El còmput dels terminis s’inicia a partir de la data 
d’ocupació efectiva del lloc.

3. A aquests efectes, el personal que hagi superat el termini màxim de permanència 
que preveu aquest Reial decret, ja sigui en la destinació actual o computant el temps de 
permanència exercit en una destinació immediatament anterior, ho ha de continuar fent 
fins que es faci una nova convocatòria d’acord amb aquest Reial decret.

4. L’advocat de l’Estat que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
estigui ocupant un lloc de conseller jurídic dels que esmenta la disposició addicional 
primera ha de cessar-hi tan aviat com compleixi el termini màxim de permanència que 
estableix el paràgraf segon de l’article 67.1 del Reglament del Servei Jurídic de l’Estat, 
aprovat pel Reial decret 997/2003, de 25 de juliol, computat a partir de la data d’ocupació 
efectiva del lloc, sense perjudici de poder optar a la pròrroga que el precepte esmentat 
preveu en cas que es produeixi alguna de les circumstàncies que la farien procedent.

Disposició transitòria segona. Denominació de conselleries de cooperació jurídica i 
magistratures d’enllaç preexistents.

1. Les conselleries de cooperació jurídica existents en el moment de l’entrada en 
vigor del Reial decret passen a denominar-se magistratures d’enllaç i es regulen de 
conformitat amb el títol II.

2. A continuació s’enumeren les conselleries de cooperació jurídica i les magistratures 
d’enllaç preexistents, que tenen la denominació unificada següent:

a) Magistratura d’enllaç davant les autoritats competents corresponents de la 
República Francesa,

b) Magistratura d’enllaç davant les autoritats competents corresponents del Regne 
Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord,

c) Magistratura d’enllaç davant les autoritats competents corresponents de la 
República Italiana,

d) La conselleria de cooperació jurídica davant les autoritats competents 
corresponents del Regne del Marroc, que passa a denominar-se magistratura d’enllaç 
davant les autoritats competents corresponents del Regne del Marroc, i

e) La conselleria de cooperació jurídica davant les autoritats competents 
corresponents dels Estats Units d’Amèrica, que passa a denominar-se magistratura 
d’enllaç davant les autoritats competents corresponents dels Estats Units d’Amèrica.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 85  Dimarts 9 d'abril de 2019  Secc. I. Pàg. 9

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 997/2003, de 25 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Servei Jurídic de l’Estat.

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 67 del Reglament del Servei 
Jurídic de l’Estat, aprovat pel Reial decret 997/2003, de 25 de juliol, amb el contingut 
següent:

«Article 67. Provisió de llocs de treball.

1. S’han de proveir pel sistema de lliure designació entre funcionaris del cos 
d’advocats de l’Estat els llocs que en cada moment determini la relació de llocs de 
treball.

En particular, s’han de proveir per aquest sistema els llocs de consellers jurídics 
exercits per advocats de l’Estat. El període de permanència en aquests llocs, per raó 
de les funcions especials que comporta el seu exercici, és de cinc anys, a comptar 
de l’ocupació efectiva del lloc. L’autoritat competent per al nomenament pot prorrogar 
aquest termini mitjançant una resolució motivada fins a un màxim de dos anys, 
atenent raons de competència especial en l’exercici del lloc, o la terminació de 
projectes en curs.

2. La convocatòria i la resolució dels concursos de mèrits per a la provisió de 
llocs de treball reservats en exclusiva al cos d’advocats de l’Estat correspon al 
ministre de Justícia, a proposta de l’advocat general de l’Estat-director del Servei 
Jurídic de l’Estat.»

Disposició final segona. Desplegament i execució.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Justícia a dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i 
l’execució del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 d’abril de 2019.

FELIPE R.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública,
MERITXELL BATET LAMAÑA
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