
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2024/2025  

 

Normativa reguladora máis relevante: RD 822/2021 polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010;  Decreto 222/2011 polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo 
Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo 
do Consello de Goberno do 31 de outubro de 2022.  

Denominación do título de MÁSTER 
proposto 

Máster universitario en Avogacía e Procura 

Centro de impartición na UVIGO   Facultade de Dereito; Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo 

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta  

24/11/2022 

Persoa de contacto no centro  

Nome: Mª Dolores Fernández Fustes; María Antonia 
Arias Martínez

Email: dfustes@uvigo.es; tona.arias@uvigo.es  

Teléfono: 988 368843; 986812261 

É a proposta un título de Máster ligado a 
competencias profesionais reguladas? 

☐ Non 

X☐ Si, indicar profesión regulada: avogado e procurador

Cumpre os requisitos xerais establecidos no 
artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais?  

☐ Non 

X☐ Si 
Indicar cales: A titulación á que substitúa, Máster 
universitario en Avogacía, xa está implantada no sistema 
universitario galego. 

Cumpre os requisitos específicos para títulos 
de máster recollidos no artigo 5 do Decreto 
222/2011 de 2 de decembro polo que se 
regulan as ensinanzas universitarias oficiais?  

☐ Non 

X☐ Si. 
Indicar cales: A titulación á que substitúa, Máster 
universitario en Avogacía, está implantada no sistema 
universitario galego. 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

X☐ Non 

☐ Si, indicar universidades participantes, con 
indicación expresa da universidade coordinadora: 

Departamentos que poderían participar na 
docencia (indicar relación)  

Dereito Público; Dereito Privado e Dereito Público 
Especial.  

Incluír unha proposta de composición da 
comisión redactora da memoria (indicar 
expresamente os membros da comisión) 

- Decano/a Facultade de Dereito ou persoa en quen 
delegue. 

- Decano Facultade de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo ou persoa en quen delegue. 

- Decano/a ICA Ourense ou persoa en quen delegue. 
- Decano/a ICA Vigo ou persoa en quen delegue. 
- Decano/a ICA Pontevedra ou persoa en quen delegue.
- Decano/a ICP Ourense ou persoa en quen delegue.  
- Decano/a ICP Vigo ou persoa en quen delegue. 
- Decano/a ICP Pontevedra ou persoa en quen delegue.
- Coordinador/a Máster universitario en Avogacía 

campus Ourense. 
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- Coordinador/a Máster universitario en Avogacía 
campus Vigo e Pontevedra. 

- Secretario da Comisión Académica do Máster no 
campus de Ourense. 

- Secretario da Comisión Académica do Máster no 
campus de Vigo e Pontevedra. 

Incluír unha breve aínda que precisa 
descrición da necesidade, interese e  

 obxectivos do máster e a súa adecuación aos  
requisitos que figuran artigo 4 do Decreto 
222/2011  

A Ley 15/2021, de 25 de outubro, pola que se modifica a 
Ley 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás 
profesións de procurador e abogado, establece un sistema 
de acceso único ás profesións da avogacía e a procura, 
polo que faise necesario substituir ou modificar o título 
de máster universitario en avogacía, xa implantado na 
Universidade de Vigo,  para adaptalo á Ley e a seu 
regulamento, aínda pendente de aprobación. 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de Máster que se pretendan 
implantar no curso 2024/2025 é o 25 de novembro de 2022. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 


