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7880 LLEI 8/1997, de 14 d’abril, per la qual es modi-
fica la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de 
demarcació i de planta judicial. («BOE» 90, 
de 15-4-1997.)

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

L’article 32.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, defineix el partit judicial com a unitat 
territorial integrada per un o més municipis que pertanyen 
a la mateixa província.

Per la Llei orgànica 15/1995, de 27 de desembre, es 
produeix la segregació del municipi de Gàtova, de la pro-
víncia de Castelló, i la seva agregació a la de València, i 
consegüentment s’alteren els límits provincials.

En conseqüència, és procedent adaptar la situació 
d’aquest municipi des del punt de vista de la demarcació 
judicial, d’acord amb les previsions legals que estableix 

l’article 35 de la Llei orgànica del poder judicial, tenint en 
compte la proposta de la Comunitat Valenciana i amb l’in-
forme previ del Consell General del Poder Judicial.

Article únic.

U. L’annex I de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de 
demarcació i de planta judicial, queda modificat d’acord 
amb el que disposa aquest article.

Dos. El municipi de Gàtova, integrat actualment en 
el partit judicial número 2 de la província de Castelló, 
queda incorporat al partit judicial número 1 de la provín-
cia de València.

Disposició final única.

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 que la facin complir.

Madrid, 14 d’abril de 1997.
JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


