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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

8627 LLEI ORGÀNICA 2/2002, de 6 de maig,
reguladora del control judicial previ del
Centre Nacional d’Inte�igència. («BOE» 109,
de 7-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei orgànica és complementària de la Llei
11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional
d’Inte�igència, i modifica la Llei orgànica del poder judi-
cial, als efectes d’establir un control judicial de les acti-
vitats del Centre esmentat que afectin els drets fona-
mentals que reconeix l’article 18.2 i 3 de la Constitució
espanyola.

Per a les activitats que puguin afectar la inviolabilitat
de domicili i el secret de les comunicacions, la Cons-
titució espanyola exigeix autorització judicial a l’article
18, i l’article 8 del Conveni europeu per a protecció dels
drets humans i de les llibertats fonamentals exigeix que
aquesta ingerència estigui prevista en la Llei i constitueixi
una mesura que, en una societat democràtica, sigui
necessària per a la seguretat nacional, la seguretat públi-
ca, el benestar econòmic del país, la defensa de l’ordre
i la prevenció del delicte, la protecció de la salut o de
la moral, o la protecció dels drets i les llibertats dels
altres.

A aquests efectes, aquesta Llei orgànica, l’abast de
la qual prové d’una interpretació conjunta amb la Llei
reguladora del Centre Nacional d’Inte�igència, determina
tant la forma de nomenament d’un magistrat del Tribunal
Suprem específicament encarregat del control judicial
de les activitats del Centre Nacional d’Inte�igència, com
el procediment conforme al qual s’acorda o no l’auto-
rització judicial necessària per a aquestes activitats. El
termini per acordar-les és ordinàriament de setanta-dues
hores, i es pot reduir, de forma extraordinària i per motius
d’urgència degudament justificats, a vint-i-quatre hores.

Article únic. Control judicial previ del Centre Nacional
d’Inte�igència.

1. El secretari d’Estat director del Centre Nacional
d’Inte�igència ha de so�icitar al magistrat del Tribunal
Suprem competent, de conformitat amb la Llei orgànica
del poder judicial, autorització per adoptar mesures que
afectin la inviolabilitat de domicili i el secret de les comu-
nicacions, sempre que aquestes mesures siguin neces-

sàries per al compliment de les funcions assignades al
Centre.

2. La so�icitud d’autorització es formula mitjançant
un escrit que ha de contenir els punts següents:

a) Especificació de les mesures que se so�iciten.
b) Fets en què es fonamenta la so�icitud, finalitats

que la motiven i raons que aconsellen adoptar les mesu-
res so�icitades.

c) Identificació de la persona o les persones afec-
tades per les mesures, si són conegudes, i designació
del lloc on s’han de practicar.

d) Durada de les mesures so�icitades, que no pot
passar de vint-i-quatre hores en el cas d’afecció a la
inviolabilitat de domicili i tres mesos per a la intervenció
o intercepció de les comunicacions postals, telegràfi-
ques, telefòniques o de qualsevol altra índole, ambdós
terminis prorrogables per successius períodes iguals en
cas de necessitat.

3. El magistrat acorda, mitjançant una resolució
motivada en el termini improrrogable de setanta-dues
hores, la concessió o no de l’autorització so�icitada.
Aquest termini es redueix a vint-i-quatre hores, per
motius d’urgència degudament justificats en la so�icitud
d’autorització del secretari d’Estat director del Centre
Nacional d’Inte�igència que, en tot cas, conté els punts
que especifica l’apartat anterior d’aquest article.

El magistrat disposa el que sigui escaient per sal-
vaguardar la reserva de les seves actuacions, que tenen
la classificació de secret.

4. El secretari d’Estat director del Centre Nacional
d’Inte�igència ordena la destrucció immediata del mate-
rial relatiu a totes les informacions que, obtingudes mit-
jançant l’autorització que preveu aquest article, no tenen
relació amb l’objecte o les finalitats d’aquesta autorit-
zació.

Disposició addicional única. Modificació de la Llei orgà-
nica del poder judicial.

1. Es modifica l’article 125 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que té la redac-
ció següent:

«125. El president del Consell General del
Poder Judicial té les funcions següents:

1. Exercir la representació del Consell General
del Poder Judicial.

2. Convocar i presidir les sessions del Ple i de
la Comissió Permanent, i decidir els empats amb
vot de qualitat.

3. Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple
i de la Comissió Permanent.

4. Sotmetre totes les propostes que consideri
oportunes en matèries de la competència del Ple
o de la Comissió Permanent.

5. Sotmetre al Ple les propostes de nomena-
ment dels magistrats del Tribunal Suprem a què
es refereix l’article 127.4) d’aquesta Llei.

6. Proposar el nomenament de ponències per
preparar la resolució o el despatx d’un assumpte.
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7. Autoritzar amb la seva signatura els acords
del Ple i de la Comissió Permanent.

8. Exercir la superior direcció de les activitats
dels òrgans tècnics del Consell.

9. Les altres que preveu la Llei.»

2. Es modifica l’article 127 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que té la redac-
ció següent:

«127. És competència del Ple del Consell Gene-
ral del Poder Judicial:

1. La proposta de nomenament per majoria de
3/5 del president del Tribunal Suprem i del Consell
General del Poder Judicial i del vicepresident d’a-
quest últim.

2. La proposta de nomenament de membres
del Tribunal Constitucional, que ha de ser adoptada
per majoria de 3/5 dels seus membres.

3. La proposta de nomenament de presidents
de sala i magistrats del Tribunal Suprem i qualssevol
altres de discrecionals.

4. La proposta de nomenament del magistrat
de la Sala Segona Penal o Tercera Contenciosa
Administrativa, del Tribunal Suprem, competent per
conèixer de l’autorització de les activitats del Centre
Nacional d’Inte�igència que afectin els drets fona-
mentals que reconeix l’article 18.2 i 3 de la Cons-
titució, així com la proposta de nomenament del
magistrat de les esmentades sales del Tribunal
Suprem que el substitueixi en cas de vacant, absèn-
cia o impossibilitat.

5. La proposta de nomenament de president
dels tribunals superiors de justícia de les comunitats
autònomes.

6. Evacuar l’audiència que preveu l’article
124.4 de la Constitució sobre nomenament del fis-
cal general de l’Estat.

7. Resoldre els recursos d’alçada interposats
contra els acords de la Comissió Permanent, de
la Comissió Disciplinària i de les sales de govern
dels tribunals superiors de justícia i dels òrgans
de govern dels tribunals i jutjats.

8. Resoldre els expedients de rehabilitació ins-
truïts per la Comissió Disciplinària.

9. Evacuar els informes que preveu la Llei i
exercir la potestat reglamentària atribuïda per la
Llei al Consell General del Poder Judicial.

10. Acordar, en els casos legalment establerts,
la separació i jubilació dels jutges i magistrats en
els casos que no preveu l’article 131.3.

11. Elegir i nomenar els vocals components de
les comissions i delegacions.

12. Aprovar la memòria anual que amb motiu
de l’obertura de l’any judicial llegeix el president
sobre l’estat de l’Administració de justícia.

13. Elaborar el pressupost del Consell General
del Poder Judicial que s’integra en els generals de
l’Estat, en una secció independent.

14. Dirigir l’execució del pressupost del Consell
i controlar-ne el compliment.

15. Qualssevol altres funcions que correspon-
guin al Consell General del Poder Judicial i no es
trobin expressament atribuïdes a altres òrgans d’a-
quest.»

3. Es modifica l’article 135 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que té la redac-
ció següent:

«135. Correspon a la Comissió de Qualificació
informar, en tot cas, sobre els nomenaments de

la competència del Ple, excepte el nomenament
del magistrat del Tribunal Suprem que preveu l’ar-
ticle 127.4) d’aquesta Llei.»

4. S’afegeix un nou article 342 bis a la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que té la redac-
ció següent:

«Article 342 bis.

El magistrat del Tribunal Suprem competent per
conèixer de l’autorització de les activitats del Centre
Nacional d’Inte�igència que afectin els drets fona-
mentals que reconeix l’article 18.2 i 3 de la Cons-
titució es nomena per un període de cinc anys,
a proposta del Consell General del Poder Judicial,
entre magistrats del Tribunal esmentat que tinguin
tres anys de serveis en la categoria.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 6 de maig de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8628 Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del
Centre Nacional d’Inte�igència. («BOE» 109,
de 7-5-2002.)

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 societat espanyola necessita uns serveis d’intel-
ligència eficaços, especialitzats i moderns, capaços d’a-
frontar els nous reptes de l’actual escenari nacional i
internacional, regits pels principis de control i submissió
plena a l’ordenament jurídic.

L’actual regulació del Centre Superior d’Informació
de la Defensa està continguda en una pluralitat de dis-
posicions, cap de rang legal, que han suposat un esforç
d’adequació de les seves estructures i el seu funciona-
ment als nous requeriments de la societat i de l’Estat.
Tanmateix, no tenen una regulació unitària i sistemàtica
i amb el rang legal apropiat tenint en compte la Cons-
titució.

Només l’estatut del seu personal va ser dissenyat per
una norma amb rang de llei formal i desplegat per regla-
ment.

Aquesta situació fa necessari abordar una nova regu-
lació dels serveis d’inte�igència mitjançant una norma


