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28994 LLEI 44/1998, de 15 de desembre, de planta
i organització territorial de la jurisdicció militar.
(«BOE» 300, de 16-12-1998.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 9/1988, de 21 d’abril, de planta i organització
territorial de la jurisdicció militar, es va promulgar en
desplegament dels articles 44 i 59 de la Llei orgànica
4/1987, de 15 de juliol, de la competència i organització
de la jurisdicció militar, en els quals s’estableix que mit-
jançant una llei s’ha de determinar la divisió territorial
jurisdiccional militar d’Espanya i s’ha d’assenyalar la seu
dels tribunals militars territorials, amb l’establiment de
la seva demarcació.

La divisió territorial dissenyada així no tenia la base
empírica suficient que pogués atribuir-li una vocació de
permanència en el temps, atesa la molt recent reestruc-
turació orgànica, competencial i processal de la juris-
dicció castrense.

Els més de vuit anys que han passat des de llavors
han aportat l’experiència suficient que permet comprovar
la necessitat de revisar aquella distribució original dels
tribunals i jutjats togats militars territorials i adequar els
recursos humans i materials a les exigències actuals i
a les previsibles en el futur, amb la finalitat d’obtenir
un resultat òptim en eficàcia de la jurisdicció militar.

En aquest sentit, l’anàlisi del volum d’afers dels òrgans
judicials militars actuals i les previsions del desplegament
de la Força pel territori nacional són algunes de les raons
que determinen la conveniència o la necessitat de supri-
mir alguns d’aquells òrgans, alterar la jurisdicció terri-
torial d’altres o establir una nova seu en un jutjat togat
militar.

Partint dels pressupòsits expressats, aquesta Llei
redueix els jutjats togats militars territorials de 28 a 18,
suprimeix la Secció Segona del Tribunal Militar Territorial
Primer, i preveu expressament la possibilitat que es posi
en funcionament, en el moment en què el Govern ho
determini, una Segona Secció exclusivament en el Tri-
bunal Militar Territorial Segon.

Juntament amb aquestes previsions expresses,
aquesta Llei, tot i que pren com a referència la divisió
territorial actual de la jurisdicció militar en cinc territoris,
pretén fixar l’àmbit espacial de cadascun d’ells en funció
de l’ordenació del territori de l’Estat en comunitats autò-
nomes.

En aquest sentit, cal tenir en compte la importància
que tenen les comunitats autònomes en l’organització
territorial de l’Estat, reflectida en el marc del poder judi-
cial en els tribunals superiors de justícia. Superar per
tant la distribució del territori actual per províncies als
efectes de fixar l’àmbit territorial dels tribunals militars
territorials (tal com recull l’article 1 de la Llei 9/1988
vigent) i subjectar- se al criteri de l’article 2 d’aquesta
Llei, que procura fer coincidir aquests territoris amb les
diferents comunitats autònomes, és coherent amb l’es-
tructura territorial de l’Estat i, per tant, amb els mandats
de la nostra Constitució.

Article 1. Tribunal Militar Central i jutjats togats militars
centrals.

El Tribunal Militar Central i els jutjats togats militars
centrals tenen jurisdicció a tot Espanya.

Article 2. Divisió territorial.

Als efectes jurisdiccionals militars, el territori espanyol
es divideix en:

Territori primer: Comprèn les comunitats autònomes
de Castella-la Manxa, d’Extremadura, de la Regió de Múr-
cia, de Madrid i Valenciana.

Territori segon: Comprèn la Comunitat Autònoma
d’Andalusia i les ciutats de Ceuta i Melilla.

Territori tercer: Comprèn les comunitats autònomes
de Catalunya, d’Aragó, de les Illes Balears i la Comunitat
Foral de Navarra.

Territori quart: Comprèn les comunitats autònomes
de Galícia, del Principat d’Astúries, de Castella i Lleó,
de Cantàbria, del País Basc i de La Rioja.

Territori cinquè: Comprèn la Comunitat Autònoma de
Canàries.

Article 3. Tribunals militars territorials.

En cada un dels territoris descrits en l’article anterior,
hi ha un tribunal militar territorial la seu del qual és la
següent:

Tribunal Militar Territorial Primer, Madrid.
Tribunal Militar Territorial Segon, Sevilla.
Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona.
Tribunal Militar Territorial Quart, A Coruña.
Tribunal Militar Territorial Cinquè, Santa Cruz de Tene-

rife.

Cada tribunal militar territorial es compon d’una sec-
ció, sens perjudici del que disposa l’article següent.

Article 4. Segona Secció del Tribunal Militar Territorial
Segon.

Ha d’haver-hi una Segona Secció, en el Tribunal Militar
Territorial Segon amb seu a Sevilla, que s’ha de posar
en funcionament en el moment que el Govern ho deter-
mini, mitjançant un reial decret, si el cúmul d’afers judi-
cials, la modificació en el desplegament de la Força o
la celeritat en l’Administració de justícia ho aconsellen
així.

Article 5. Composició dels tribunals militars territorials.

Les seccions del Tribunal Militar Territorial s’han de
compondre i constituir en la forma que assenyalen els
articles 46 i 51 de la Llei orgànica 4/1987, de 15 de
juliol, de la competència i organització de la jurisdicció
militar.

Si en la llista de cada Exèrcit a què fa referència
l’article 49 de la Llei orgànica de competència i orga-
nització de la jurisdicció militar no hi ha cap nom o un
nombre suficient de noms per extreure vocals militars
d’un determinat Exèrcit, s’ha de suplir acudint a la llista
del territori corresponent al Tribunal Militar Territorial
Primer.

Article 6. Jutjats togats militars centrals.

Amb seu a Madrid, hi ha els jutjats togats militars
centrals números 1 i 2.
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Article 7. Demarcacions dels jutjats togats militars del
territori primer.

En el territori primer, les demarcacions, la planta, el
número d’ordre i la seu dels jutjats togats militars terri-
torials són els següents:

a) Províncies de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Conca,
Guadalajara, Càceres i Badajoz. Dos jutjats togats, amb
els números 11 i 12, amb seu a Madrid.

b) Províncies de Castelló, València, Alacant i Alba-
cete. Un jutjat togat amb el número 13 i amb seu a
València.

c) Província de Múrcia. Un jutjat togat amb el núme-
ro 14 i seu a Cartagena (Múrcia).

Article 8. Demarcacions dels jutjats togats militars del
territori segon.

En el territori segon, les demarcacions, la planta, el
número d’ordre i la seu dels jutjats togats militars terri-
torials són els següents:

a) Províncies de Còrdova, Sevilla, Huelva i Jaén. Un
jutjat togat amb el número 21 i seu a Sevilla.

b) Província de Cadis. Un jutjat togat amb el número
22 i seu a San Fernando (Cadis).

c) Províncies de Granada i Almeria. Un jutjat togat
amb el número 23 i seu a Almeria.

d) Província de Màlaga. Un jutjat togat amb el núme-
ro 24 i seu a Màlaga.

e) Ceuta. Un jutjat togat amb el número 25 i seu
a Ceuta.

f) Melilla. Un jutjat togat amb el número 26 i seu
a Melilla.

Article 9. Demarcacions dels jutjats togats militars del
territori tercer.

En el territori tercer, les demarcacions, la planta, el
número d’ordre i la seu dels jutjats togats militars terri-
torials són els següents:

a) Províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Giro-
na. Un jutjat togat amb el número 31 i seu a Barcelona.

b) Províncies de Saragossa, Osca, Terol i Navarra.
Un jutjat togat amb el número 32 i seu a Saragossa.

c) Província de les Illes Balears. Un jutjat togat amb
el número 33 i seu a Palma de Mallorca.

Article 10. Demarcacions dels jutjats togats militars del
territori quart.

En el territori quart, les demarcacions, la planta, el
número d’ordre i la seu dels jutjats togats militars terri-
torials són els següents:

a) Províncies d’A Coruña, Lugo, Ourense i Ponte-
vedra. Un jutjat togat amb el número 41 i seu a A Coruña.

b) Províncies de Valladolid, Palència, Zamora, Sala-
manca, Àvila, Segòvia, Astúries i Lleó. Un jutjat togat
amb el número 42 i seu a Valladolid.

c) Províncies de Burgos, Cantàbria, Sòria, La Rioja,
Biscaia, Àlaba i Guipúscoa. Un jutjat togat amb el número
43 i seu a Burgos.

Article 11. Demarcacions dels jutjats togats militars del
territori cinquè.

En el territori cinquè, les demarcacions, la planta, el
número d’ordre i la seu dels jutjats togats militars terri-
torials són els següents:

a) Província de Santa Cruz de Tenerife. Un jutjat
togat amb el número 51 i seu a Santa Cruz de Tenerife.

b) Província de Las Palmas. Un jutjat togat amb el
número 52 i seu a Las Palmas de Gran Canaria.

Article 12. Substitucions dels jutges togats militars.

En els casos en què no pugui actuar el jutge togat
militar competent, s’ha de fer càrrec del jutjat togat
corresponent, sens perjudici de la titularitat del seu propi,
el jutge del mateix territori que, en tràmit d’urgència,
designi la Sala de Govern del Tribunal Militar Central,
amb observança del que disposa l’article 55 de la Llei
orgànica 4/1987, de 15 de juliol, de la competència
i organització de la jurisdicció militar.

Quan hi hagi més d’un jutjat togat militar amb la
mateixa demarcació, la designació ha de recaure en el
que li correspongui segons el torn objectiu portat pel
jutge degà.

Disposició addicional primera.

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden suprimits
la Segona Secció de Madrid i els jutjats togats militars
territorials actuals números 13, 14, 15, 17, 22, 33, 42,
43, 46 i 53.

Continuen en les seves funcions els jutjats togats mili-
tars territorials actuals números 11, 12, 16 (que passa
a identificar-se amb el número 13), 18 (que passa a
identificar-se amb el número 14), 19 (que passa a iden-
tificar-se amb el número 33), 21, 23 (que passa a iden-
tificar-se amb el número 22), 24 (que passa a identi-
ficar-se amb el número 23), 25 (que passa a identificar-se
amb el número 24), 26 (que passa a identificar-se amb
el número 25), 27 (que passa a identificar-se amb el
número 26), 31, 32, 41, 44 (que passa a identificar-se
amb el número 42), 45 (que passa a identificar-se amb
el número 43), 51 i 52.

Disposició addicional segona.

Els òrgans jurisdiccionals que se suprimeixen han de
remetre, en el termini de trenta dies anteriors a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, als òrgans judicials militars que
siguin competents, tots els procediments judicials que
se segueixin sota la seva jurisdicció, fins i tot els que
es trobin en execució. Si tenen vista assenyalada, s’ha
de suspendre.

Si la vista ha tingut lloc i la causa està únicament
pendent de sentència, s’ha de dictar la sentència abans
de la seva remissió a l’òrgan que sigui competent d’acord
amb el que preveu aquesta Llei.

Disposició derogatòria única.

Queda derogada la Llei 9/1988, de 21 d’abril, de
planta i organització territorial de la jurisdicció militar.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos
d’haver estat publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 15 de desembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


