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que reuneixin les condicions següents: ser espanyol, 
major d’edat i estar en el límit d’edat establert a la convo-
catòria; no estar impedit físicament o psíquicament per a 
l’exercici de les funcions juridicomilitars; no estar con-
demnat per delicte dolós mentre no s’hagi obtingut la 
rehabilitació, ni estar processat o inculpat per delicte 
dolós mentre no s’hagi dictat sentència absolutòria o acte 
de sobreseïment; estar en ple exercici dels drets civils i no 
haver estat condemnat a pena de pèrdua d’ocupació o 
sancionat amb separació del servei.

Els qui hagin estat declarats aprovats en l’oposició o 
concurs oposició han de superar el període de formació 
que es determini.

Una vegada complerts els requisits establerts en els 
paràgrafs anteriors, han de ser promoguts a l’ocupació de 
tinent auditor i ocupar el lloc que els correspongui en l’es-
cala.

Article setè 

Les ocupacions en el cos jurídic militar de la Defensa 
són les compreses entre general de divisió i tinent, amb 
les denominacions següents:

General conseller togat.
General auditor.
Coronel auditor.
Tinent coronel auditor.
Comandant auditor.
Capità auditor.
Tinent auditor.

Article vuitè 

1. Els ascensos a les ocupacions d’oficial general 
s’atorguen per reial decret acordat en Consell de Minis-
tres, a proposta del ministre de Defensa, per elecció d’en-
tre els d’ocupació immediatament inferior i en ocasió de 
vacant que es doni a l’ascens.

Per a l’ascens a l’ocupació de general auditor s’ha de 
portar a terme una classificació de tots els coronels audi-
tors que reuneixin les condicions d’aptitud per a l’ascens 
establertes a l’article 9è. Aquesta classificació l’ha de fer 
una junta que depèn del subsecretari, els membres de la 
qual han de ser oficials generals del cos jurídic militar de 
la Defensa en situació d’activitat, nomenats pel ministre 
de Defensa. Aquesta Junta ha d’informar sobre la idoneï-
tat i prelació per a l’ascens de tots els classificats.

2. Els ascensos fins a l’ocupació de coronel auditor 
es produeixen en ocasió de vacant que es doni a l’ascens 
i per antiguitat, sempre que reuneixin les condicions d’ap-
titud establertes a l’article següent. Els ha d’acordar el 
subsecretari de Defensa.

3. El que disposen els números anteriors s’entén 
sense perjudici dels ascensos determinats per nomena-
ment com a membres d’òrgans de la jurisdicció militar, 
d’acord amb la Llei orgànica 4/1987, de 15 de juliol.

Article novè 

Les condicions d’aptitud requerides per a l’ascens són 
les següents:

a) Complir els següents temps de serveis efectius 
prestats en el ministeri de Defensa o desenvolupats a la 
resta de l’Administració Central de l’Estat en virtut de la 
condició militar: general auditor, un any; coronel auditor, 
dos anys; tinent coronel auditor, tres anys; comandant 
auditor, quatre anys; capità auditor, sis anys; tinent audi-
tor, tres anys.

A aquests efectes, s’han de computar els temps de 
servei que de conformitat amb la legislació vigent fins al 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’havien 
reconegut en els diferents cossos jurídics que s’unifi-
quen.

8677 LLEI 6/1988, de 5 d’abril, per la qual es crea el cos 
jurídic militar de Defensa. («BOE» 84, de 7-4-1988.)

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.

PrEàMBUL

La Llei orgànica 6/1980, d’1 de juliol, per la qual es regu-
len els criteris bàsics de la defensa nacional i organització 
militar, modificada per la Llei orgànica 1/1984, de 5 de 
gener, estableix a l’article 28, paràgraf segon, que s’ha de 
tendir a unificar tots els serveis la missió dels quals no sigui 
exclusiva d’un sol exèrcit per permetre el funcionament 
conjunt amb criteris d’eficàcia i economia de mitjans.

Promulgada la Llei orgànica 4/1987, de 15 de juliol, de 
competència i organització de la jurisdicció militar, que 
procedeix a unificar la funció jurisdiccional militar en tri-
bunals comuns als tres exèrcits, la disposició addicional 
quarta de la qual preveu, també, la unificació dels cossos 
jurídics, es fa necessari portar a efecte aquesta unificació 
integrant en un cos de nova creació els membres dels 
cossos jurídics dels tres exèrcits.

Aquesta integració es realitza mitjançant un sistema 
transitori i progressiu que respecta l’ocupació i antiguitat 
dels interessats i permet ajustar les desigualtats existents 
en els diferents models de carrera militar, per a la qual 
cosa s’estableixen promocions integrades d’acord amb la 
data d’ingrés als diferents cossos jurídics militars.

Article primer 

Es crea el cos jurídic militar de la Defensa, en el qual 
s’unifiquen l’actual cos jurídic militar de l’Exèrcit de Terra, el 
cos jurídic de l’Armada i el cos jurídic de l’Exèrcit de l’Aire, i 
els seus membres s’integren en el creat per aquesta Llei.

Article segon 

Els membres del cos jurídic militar de la Defensa exer-
ceixen les funcions que de conformitat amb la Llei els cor-
responen en la jurisdicció militar, i les d’assessorament 
jurídic en l’àmbit del Ministeri de Defensa i dels organis-
mes autònoms adscrits a aquest.

Article tercer 

El cos jurídic militar de la Defensa depèn en l’ordre 
jeràrquic del ministre de Defensa, i la seva organització i 
gestió corresponen al subsecretari de Defensa.

En l’exercici de les seves funcions jurisdiccionals i fis-
cals es regeix per les seves lleis específiques.

Article quart 

Els membres del cos jurídic militar de la Defensa tenen 
els drets i les obligacions dels oficials generals i oficials 
de les Forces Armades, sense perjudici de l’estatut parti-
cular que els correspongui en l’exercici de la funció juris-
diccional.

Article cinquè 

Els membres del cos jurídic militar de la Defensa han 
de ser escalafonats en una escala única.

Article sisè 

L’ingrés al cos creat per aquesta Llei s’ha de fer mitjan-
çant oposició o concurs oposició, entre llicenciats en dret 
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Mitjançant aquesta expressió s’obté per a cada oficial 
un nombre fraccionari, l’ordenació del qual de més petit a 
més gran determina l’ordre en l’escalafó en la «promoció 
integrada».

En cas que el nombre obtingut sigui el mateix per a 
diversos membres de cossos d’origen diferents, s’han 
d’ordenar entre ells, de més edat a menys edat.

Tercera. 1. Els ascensos a les ocupacions de coronel, 
tinent coronel, comandant i capità auditors han de ser, en 
ocasió de vacant i per antiguitat, de «promoció», fins que 
ascendeixin tots els components de les de 1968, 1974, 
1978 i 1984, respectivament. Els ascensos següents s’han 
de produir per «promocions integrades».

2. En tot cas, el segon ascens s’ha de produir per 
«promocions integrades».

3. Els components de la promoció de 1987 han de 
ser escalafonats a l’escala única per «promocions integra-
des» en assolir l’ocupació de tinent auditor.

Quarta. Fins al 31 de desembre de 1991 el temps mínim 
de serveis efectius requerit als coronels per a l’ascens a 
general auditor, per l’article 9è, a), és d’un any, i dos anys 
als tinents coronels per a l’ascens a coronel.

Cinquena. Sense perjudici del que estableix la disposi-
ció addicional segona i fins que tots els efectius en l’ocu- 
pació de coronel auditor no hagin ascendit per «promoci-
ons integrades», la junta de classificació ha d’avaluar per a 
l’ascens a l’ocupació de general auditor tots els coronels.

Sisena. El ministre de Defensa, a proposta del subse-
cretari del departament, pot establir quotes extraordinà-
ries de reserva transitòria l’any 1988 per al cos creat en 
aquesta Llei.

DISPOSICIó DErOGATòrIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIOnS FInALS

Primera.–El Govern, a proposta dels ministeris de 
Defensa i d’Economia i Hisenda, ha de fixar la plantilla del 
cos jurídic militar de la Defensa, deduïda de les globals 
dels exèrcits determinats a les respectives lleis de planti-
lles.

Segona.–El Govern, a proposta del ministre de 
Defensa, ha de dictar les disposicions reguladores de les 
destinacions, distintius, uniformitat i altres matèries que 
consideri necessàries per al desplegament i el compli-
ment d’aquesta Llei; mentrestant, continuen vigents les 
normes reglamentàries.

Tercera.–Els membres del cos militar d’intervenció de 
la defensa creat per la Llei 9/1985, de 10 d’abril, queden 
escalafonats en una escala única a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, i els són aplicables els criteris esta-
blerts a les disposicions addicionals i transitòries prece-
dents, excepte les previsions recollides a la disposició 
transitòria tercera, que s’han d’entendre referides als anys 
1966, 1975, 1978 i 1984, respectivament.

Quarta.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i la facin Complir. 

Palau de la Zarzuela, Madrid, 5 d’abril de 1988

JUAn CArLOS r.

El president del Govern,

FELIPE GOnZÁLEZ MÁrQUEZ

b) Superar els cursos de caràcter professional que es 
determinin per reglament atenent les exigències de les 
ocupacions superiors.

Article desè 

Els membres del cos jurídic militar de la Defensa han 
de ser avaluats periòdicament en la seva funció, segons el 
que preveu l’article 217 de la Llei 85/1978, de 28 de desem-
bre, en els termes que es determinin per reglament.

DISPOSICIOnS ADDICIOnALS

Primera.–Als efectes de procedir a la seva integració, 
els membres dels cossos jurídics dels tres exèrcits que 
s’unifiquen en aquesta Llei queden escalafonats a l’escala 
única a què es refereix l’article 5è, amb l’ocupació i anti-
guitat en l’ocupació que cadascun tingui en la data d’en-
trada en vigor de la mateixa Llei i en la situació en què 
estiguin, i si són iguals entre membres de diferents cos-
sos d’origen, s’escalafona primer el de més edat.

Segona.–Els qui hagin estat declarats no aptes per a 
l’ascens i els qui no hagin estat classificats per a l’ascens 
a oficial general en els seus cossos d’origen, mantenen 
aquestes condicions, a tots els efectes, en el cos creat per 
aquesta Llei.

Tercera.–És aplicable al cos jurídic militar de la Defensa 
la legislació en matèria de reserva transitòria.

Quarta.–Els membres de les actuals escales de comple-
ment del cos jurídic de l’Armada i del cos jurídic de l’Aire 
queden integrats per ordre d’antiguitat en l’ocupació en una 
escala de complement del cos jurídic militar de la Defensa 
que es declara a extingir, i conserven els drets que tinguin 
reconeguts a la legislació per la qual s’estaven regint.

DISPOSICIOnS TrAnSITòrIES

Primera.–1. Als efectes del que estableixen les dispo-
sicions següents d’aquesta Llei, s’entén que constitueixen 
una «promoció» els qui van aprovar l’oposició d’ingrés en 
els seus respectius cossos jurídics en un mateix any natu-
ral i estiguin escalafonats entre els seus components.

Els escalafonats amb una «promoció» posterior a la 
del seu ingrés a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei 
formen part d’aquesta.

L’ordre de cada «promoció» ha de ser el determinat 
pel respectiu escalafó en la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

2. Els qui estiguin en situació d’excedència voluntària 
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei romanen en el lloc que 
els correspongui de l’escala única establerta a l’article 5è. 
Si s’incorporen al servei actiu, formen part de la promoció 
que sigui procedent de conformitat amb els criteris esta-
blerts als paràgrafs segon i tercer de l’apartat anterior.

3. Els qui estiguin en situació d’excedència especial 
han de ser escalafonats d’acord amb els criteris exposats als 
paràgrafs segon i tercer de l’apartat 1 d’aquesta disposició. 
En tot cas, han de seguir les vicissituds de la seva situació 
d’acord amb la legislació específica de situacions militars.

Segona.–Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que consti-
tueixen «promoció integrada» els membres del cos jurídic 
militar de la Defensa d’una mateixa «promoció», ordenats 
entre si mitjançant l’aplicació de l’expressió següent:

p - 0,5

n 

p = número d’ordre en la promoció en el cos d’ori-
gen.

n = nombre d’oficials en la promoció del cos d’ori-
gen que es considera en el moment d’aplicació 
de la fórmula.


