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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 redacció següent:
«127. És competència del Ple del Consell General 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’aquest 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’Inteigència que afectin els drets fonamentals que reconeix l’article 18.2 i 3 de la Constitució, així com la proposta de nomenament del
magistrat de les esmentades sales del Tribunal
Suprem que el substitueixi en cas de vacant, absència 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 fiscal 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 instruïts 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 corresponguin al Consell General del Poder Judicial i no es
trobin expressament atribuïdes a altres òrgans d’aquest.»
3. Es modifica l’article 135 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que té la redacció següent:
«135. Correspon a la Comissió de Qualificació
informar, en tot cas, sobre els nomenaments de
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la competència del Ple, excepte el nomenament
del magistrat del Tribunal Suprem que preveu l’article 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 redacció següent:
«Article 342 bis.
El magistrat del Tribunal Suprem competent per
conèixer de l’autorització de les activitats del Centre
Nacional d’Inteigència que afectin els drets fonamentals que reconeix l’article 18.2 i 3 de la Constitució 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 complir.
Madrid, 6 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del
Centre Nacional d’Inteigència. («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’intelligència eficaços, especialitzats i moderns, capaços d’afrontar 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 disposicions, cap de rang legal, que han suposat un esforç
d’adequació de les seves estructures i el seu funcionament 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 Constitució.
Només l’estatut del seu personal va ser dissenyat per
una norma amb rang de llei formal i desplegat per reglament.
Aquesta situació fa necessari abordar una nova regulació dels serveis d’inteigència mitjançant una norma
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amb rang de llei, en la qual es recullin de manera unitària
i sistemàtica la naturalesa, els objectius, els principis,
les funcions, els aspectes substancials de l’organització
i el règim jurídic administratiu, així com els controls parlamentari i judicial, que constitueixen l’essència del seu
funcionament eficaç i transparent.
Aquesta Llei, inspirant-se en el model dels països del
nostre entorn polític i cultural, pretén, per tant, dotar
els serveis d’inteigència dels instruments necessaris
perquè puguin acomplir els objectius que els assignin
les disposicions legals i reglamentàries.
Es crea el Centre Nacional d’Inteigència, que substitueix el Centre Superior d’Informació de la Defensa,
i, atesa la naturalesa i les missions que té encomanades,
es configura com a organisme públic especial dels que
preveu la disposició addicional desena de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat. D’aquesta manera, té l’autonomia funcional necessària per acomplir les seves missions, per la qual cosa disposa d’un règim específic pressupostari, de contractació i de personal.
Respecte d’això, aquesta Llei conté l’habilitació necessària perquè el Govern pugui aprovar un estatut, únic
i uniforme, per a tot el personal que presti serveis al
Centre Nacional d’Inteigència, perquè, en cas contrari,
el dit personal es regiria per legislacions diferents depenent de la seva condició i relació amb l’Administració.
La principal missió del Centre Nacional d’Inteigència
és proporcionar al Govern la informació i la inteigència
necessàries per prevenir i evitar qualsevol risc o amenaça
que afecti la independència i la integritat d’Espanya, els
interessos nacionals i l’estabilitat de l’Estat de dret i les
seves institucions.
El Centre continua adscrit al Ministeri de Defensa.
Aquesta adscripció adquireix un nou sentit a la vista
dels nous reptes que per als serveis d’inteigència deriven dels anomenats riscos emergents, que aquesta Llei
afronta en definir les funcions del Centre. Els seus objectius definits pel Govern han de ser aprovats anualment
pel Consell de Ministres i s’han de plasmar en la Directiva
d’Inteigència.
El Centre Nacional d’Inteigència funciona sota el
principi de coordinació amb els altres serveis d’informació de l’Estat espanyol. A aquests efectes, es crea la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’Inteigència, presidida pel vicepresident del Govern que
designi el seu president i integrada pel ministre d’Afers
Exteriors, el ministre de Defensa, el ministre de l’Interior,
el ministre d’Economia, el secretari general de la Presidència, el secretari d’Estat de Seguretat i el secretari
d’Estat director del Centre Nacional d’Inteigència.
Per primera vegada, una llei preveu de manera específica el principi del control parlamentari de les activitats
del Centre Nacional d’Inteigència. Aquesta Llei, dins
del respecte a l’autonomia parlamentària, preveu que
sigui la Comissió que controla els crèdits destinats a
despeses reservades la que efectuï el control de les activitats del Centre, coneixent els objectius que hagin estat
aprovats pel Govern i un informe anual sobre el grau
de compliment d’aquests objectius i de les seves activitats. D’acord amb la normativa parlamentària, els membres d’aquesta Comissió també són els que coneixen
dels secrets oficials.
El projecte inclou els aspectes de la regulació del
Centre Nacional d’Inteigència que, d’acord amb la Constitució, no estan reservats a llei orgànica. És a la Llei
orgànica complementària d’aquesta Llei on s’aborda el
control previ de les activitats del Centre Nacional d’Inteigència.
Ambdues lleis han de ser interpretades conjuntament
i sistemàticament, perquè l’adopció de les mesures que
requereixin autorització judicial prèvia s’ha de justificar
en el compliment de les funcions que aquesta Llei assigna al Centre Nacional d’Inteigència.
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CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. El Centre Nacional d’Inteigència.
El Centre Nacional d’Inteigència és l’organisme
públic responsable de facilitar al president del Govern
i al Govern de la Nació les informacions, les anàlisis,
els estudis o les propostes que permetin prevenir i evitar
qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o la integritat territorial d’Espanya, els interessos
nacionals i l’estabilitat de l’Estat de dret i les seves
institucions.
Article 2. Principis.
1. El Centre Nacional d’Inteigència es regeix pel
principi de submissió a l’ordenament jurídic i ha de portar
a terme les seves activitats específiques en el marc de
les habilitacions establertes expressament en aquesta
Llei i en la Llei orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència.
2. Sense perjudici de la protecció de les seves activitats, l’actuació del Centre Nacional d’Inteigència s’ha
de sotmetre a control parlamentari i judicial en els termes
que aquesta Llei i la Llei orgànica reguladora del control
judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència determinen.
3. En el desenvolupament de les seves funcions,
el Centre Nacional d’Inteigència ha d’actuar sota els
principis d’eficàcia, especialització i coordinació, d’acord
amb els objectius d’inteigència definits pel Govern.
Article 3. Programació d’objectius.
El Govern ha de determinar i aprovar anualment els
objectius del Centre Nacional d’Inteigència mitjançant
la Directiva d’Inteigència, que té caràcter secret.
Article 4. Funcions del Centre Nacional d’Inteigència.
Per al compliment dels seus objectius, el Centre
Nacional d’Inteigència porta a terme les funcions
següents:
a) Obtenir, avaluar i interpretar informació i difondre
la inteigència necessària per protegir i promoure els
interessos polítics, econòmics, industrials, comercials i
estratègics d’Espanya, i pot actuar dins o fora del territori
nacional.
b) Prevenir, detectar i possibilitar la neutralització
de les activitats de serveis estrangers, grups o persones
que posin en risc i amenacin l’ordenació constitucional,
els drets i les llibertats dels ciutadans espanyols, la sobirania, la integritat i la seguretat de l’Estat, l’estabilitat
de les seves institucions, els interessos econòmics nacionals i el benestar de la població, o hi atemptin en contra.
c) Promoure les relacions de cooperació i coaboració amb serveis d’inteigència d’altres països o d’organismes internacionals per millorar el compliment dels
seus objectius.
d) Obtenir, avaluar i interpretar el tràfic de senyals
de caràcter estratègic per al compliment dels objectius
d’inteigència assenyalats al Centre.
e) Coordinar l’acció dels diferents organismes de
l’Administració que utilitzin mitjans o procediments de
xifra, garantir la seguretat de les tecnologies de la informació en aquest àmbit, informar sobre l’adquisició coordinada de material criptològic i formar el personal, propi
o d’altres serveis de l’Administració, especialista en
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aquest camp per assegurar el compliment adequat de
les missions del Centre.
f) Vetllar pel compliment de la normativa relativa
a la protecció de la informació classificada.
g) Garantir la seguretat i la protecció de les seves
pròpies instaacions, informació i mitjans materials i
personals.
Article 5. Activitats del Centre Nacional d’Inteigència.
1. Les activitats del Centre Nacional d’Inteigència,
així com la seva organització i l’estructura interna, mitjans
i procediments, personal, instaacions, bases i centres
de dades, fonts d’informació i les informacions o dades
que puguin conduir al coneixement de les matèries anteriors, constitueixen informació classificada, amb el grau
de secret, d’acord amb el que disposen la legislació reguladora dels secrets oficials i els acords internacionals
o, si s’escau, amb el màxim nivell de classificació que
prevegin la legislació esmentada i els acords esmentats.
2. El Centre Nacional d’Inteigència ha de mantenir
amb la resta de les administracions públiques, quan
escaigui, les relacions de cooperació i coordinació necessàries per complir més bé les seves missions, d’acord
amb la legislació vigent en cada cas i preservant la protecció legal de les activitats del Centre.
3. El Centre Nacional d’Inteigència pot tenir i utilitzar mitjans i activitats sota cobertura, i pot demanar
a les autoritats legalment encarregades de la seva expedició les identitats, les matrícules i els permisos reservats
que siguin necessaris i adequats a les necessitats de
les missions.
Així mateix, els seus membres han de disposar de
la documentació que els acrediti, en cas de necessitat,
com a membres del Centre, sense que això exoneri la
persona o l’entitat davant la qual es produeixi l’acreditació de l’obligació de guardar secret sobre la identitat
del personal esmentat. Les autoritats competents davant
les quals compareguin membres del Centre Nacional
d’Inteigència, per motius relacionats amb activitats del
servei, han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la protecció de les dades personals, la identitat
i l’aparença d’aquells.
També han de disposar de llicència d’armes, en funció
de les necessitats del servei, d’acord amb la normativa
vigent.
4. Els membres del Centre Nacional d’Inteigència
no tenen la consideració d’agents de l’autoritat, llevat
d’aquells que exerceixin tasques professionals relacionades amb la protecció del personal del Centre i de
les seves instaacions.
5. Per al compliment de les seves funcions, el Centre
Nacional d’Inteigència pot dur a terme investigacions
de seguretat sobre persones o entitats tal com preveuen
aquesta Llei i la Llei orgànica reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència. Per a la
realització d’aquestes investigacions pot demanar a organismes i institucions públiques i privades la coaboració
necessària.
CAPÍTOL II
De l’organització i el règim jurídic
Article 6. Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’Inteigència.
1. La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’Inteigència ha de vetllar per la coordinació adequada de tots els serveis d’informació i inteigència de
l’Estat per a la formació d’una comunitat d’inteigència.
2. La Comissió està presidida pel vicepresident del
Govern que designi el seu president i integrada pels
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ministres d’Afers Exteriors, Defensa, Interior i Economia,
així com pel secretari general de la Presidència, el secretari d’Estat de Seguretat i el secretari d’Estat director
del Centre Nacional d’Inteigència, que hi actua com
a secretari.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
poden ser convocats a les reunions de la Comissió els
titulars d’aquells altres òrgans superiors i directius de
l’Administració General de l’Estat que es consideri convenient.
4. Correspon a la Comissió Delegada:
a) Proposar al president del Govern els objectius
anuals del Centre Nacional d’Inteigència que han d’integrar la Directiva d’Inteigència.
b) Fer el seguiment i l’avaluació del desenvolupament dels objectius del Centre Nacional d’Inteigència.
c) Vetllar per la coordinació del Centre Nacional d’Inteigència, dels serveis d’informació dels cossos i les
forces de seguretat de l’Estat i els òrgans de l’Administració civil i militar.
Article 7. Organització.
1. El Centre Nacional d’Inteigència s’adscriu orgànicament al Ministeri de Defensa.
2. La seva organització, el seu règim economicopressupostari i de personal s’ha de desenvolupar en
règim d’autonomia funcional sota la figura d’organisme
públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar.
3. El Centre Nacional d’Inteigència s’estructura en
una Direcció, el titular de la qual té rang de secretari
d’Estat, una Secretaria General i en les unitats que es
determinin per reglament.
Article 8. Règim jurídic.
1. El personal que presti serveis en el Centre Nacional d’Inteigència, sigui quina sigui la seva procedència,
està sotmès a un mateix i únic estatut de personal que
ha de ser aprovat pel Govern i en el qual, d’acord amb
les funcions i la naturalesa pròpies del Centre, es regulen,
com a mínim, els aspectes següents:
a) El procés de selecció del personal, que exigeix
la superació de proves objectives d’acord amb els principis de mèrit i capacitat.
b) El caràcter temporal o permanent de la relació
de serveis amb el Centre Nacional d’Inteigència.
c) L’estructura jeràrquica del Centre Nacional d’Inteigència i les relacions orgàniques i funcionals consegüents.
d) Les mesures administratives que garanteixin la
reserva sobre els aspectes de gestió de personal que
afectin el funcionament del Centre.
No obstant això, el Centre pot contractar un altre
personal amb caràcter laboral per atendre les seves
necessitats de manteniment i funcionament no vinculades a l’exercici efectiu de les funcions que aquesta
Llei li encomani. Aquest personal pot ser sotmès a les
mesures de seguretat i control que es considerin necessàries de les que prevegi amb caràcter general l’estatut
del personal del Centre.
2. El Centre Nacional d’Inteigència ha d’elaborar
anualment un avantprojecte de pressupost i l’ha d’elevar
al ministre de Defensa perquè el remeti al Consell de
Ministres, que l’ha d’integrar en els pressupostos generals de l’Estat perquè sigui tramès posteriorment a les
Corts Generals.
3. El control de la gestió economicofinancera s’efectua d’acord amb el que disposa la Llei general pres-
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supostària per als organismes públics que preveu la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració
General de l’Estat. El Govern ha d’establir les peculiaritats
necessàries que en garanteixin l’autonomia i la independència funcional.
4. En el règim patrimonial i de contractació es pot
sotmetre al dret privat.
Article 9. Secretari d’Estat director del Centre Nacional
d’Inteigència.
1. El secretari d’Estat director del Centre Nacional
d’Inteigència es nomena per reial decret, a proposta
del ministre de Defensa. El mandat és de cinc anys, sense
perjudici de la facultat del Consell de Ministres de procedir a substituir-lo en qualsevol moment.
2. Correspon al secretari d’Estat director del Centre
Nacional d’Inteigència impulsar l’actuació del Centre
i coordinar les seves unitats per a la consecució dels
objectius d’inteigència que fixi el Govern, assegurar l’adequació de les activitats del Centre als objectius esmentats i tenir-ne la representació. Així mateix, li correspon:
a) Elaborar la proposta d’estructura orgànica del
Centre Nacional d’Inteigència, i nomenar i separar els
titulars dels seus òrgans directius.
b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Mantenir els procediments de relació necessaris
per a l’exercici de les activitats específiques del Centre
Nacional d’Inteigència, com també la subscripció dels
contractes i els convenis amb entitats públiques o privades que siguin necessaris per al compliment de les
seves finalitats.
d) Mantenir i desenvolupar, dins l’àmbit de la seva
competència, la coaboració amb els serveis d’informació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat,
i els òrgans de l’Administració civil i militar, rellevants
per als objectius d’inteigència.
e) Exercir les facultats que atorgui la legislació
vigent als presidents i els directors d’organismes públics,
i les que els atribueixin les disposicions de desplegament.
f) Exercir les funcions d’autoritat nacional d’Inteigència i Contrainteigència i la direcció del Centre Criptològic Nacional.
g) Exercir totes les altres funcions que li siguin atribuïdes legalment o per reglament.
Article 10. Secretari general del Centre Nacional d’Inteigència.
1. El secretari general del Centre Nacional d’Intelligència, amb rang de subsecretari, és nomenat per reial
decret, a proposta del ministre de Defensa, entre persones d’experiència reconeguda i competència professional en l’àmbit de la Inteigència. Substitueix el director
en els casos d’absència, vacant o malaltia.
2. El secretari general del Centre Nacional d’Intelligència exerceix les funcions que li atorgui el reial decret
d’estructura del Centre i, en particular, les següents:
a) Donar suport i assistència al director del Centre
Nacional d’Inteigència en l’exercici de les seves funcions.
b) Establir els mecanismes i els sistemes d’organització del Centre i determinar les actuacions necessàries
per a l’actualització i la millora.
c) Dirigir el funcionament dels serveis comuns del
Centre per mitjà de les instruccions i ordres de servei
corresponents.
d) Exercir la direcció superior del personal del Centre, elaborar la proposta de relació de llocs de treball
i determinar els llocs vacants que s’han de proveir en
cada exercici.
e) Les altres que legalment o per reglament se li
encomanin.
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CAPÍTOL III
Del control
Article 11. Control parlamentari.
1. El Centre Nacional d’Inteigència ha de sotmetre
al coneixement del Congrés dels Diputats, tal com preveu
el seu Reglament, per mitjà de la Comissió que controla
els crèdits destinats a despeses reservades, presidida
pel president de la cambra, la informació apropiada sobre
el seu funcionament i les seves activitats. El contingut
d’aquestes sessions i les seves deliberacions són secrets.
2. La Comissió esmentada del Congrés dels Diputats té accés al coneixement de les matèries classificades, llevat de les relatives a les fonts i els mitjans
del Centre Nacional d’Inteigència i a aquelles que procedeixin de serveis estrangers o organitzacions internacionals en els termes establerts en els acords corresponents i els convenis d’intercanvi de la informació classificada.
3. Els membres de la Comissió corresponent estan
obligats, en els termes del Reglament del Congrés dels
Diputats, a guardar secret sobre les informacions i els
documents que rebin. Una vegada examinats els documents, han de ser reintegrats al Centre Nacional d’Inteigència per a la seva custòdia, i no es poden retenir
originals, còpies o reproduccions.
4. La Comissió a què es refereix aquest article
coneix dels objectius d’inteigència establerts anualment
pel Govern i de l’informe que, també amb caràcter anual,
ha d’elaborar el director del Centre Nacional d’Inteigència d’avaluació d’activitats, situació i grau de compliment dels objectius assenyalats per al període anterior.
Article 12. Control judicial previ.
El control judicial previ del Centre Nacional d’Intelligència s’ha de dur a terme tal com preveu la Llei orgànica reguladora del control judicial previ del Centre
Nacional d’Inteigència, complementària d’aquesta Llei.
Disposició addicional primera. Naturalesa jurídica.
El Centre Nacional d’Inteigència queda inclòs dins
dels organismes públics a què es refereix la disposició
addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de
l’Estat.
Disposició addicional segona. Supressió del Centre
Superior d’Informació de la Defensa.
1. Queda suprimit el Centre Superior d’Informació
de la Defensa.
2. El Centre Nacional d’Inteigència succeeix al Centre Superior d’Informació de la Defensa en l’exercici de
les seves funcions i tasques, i queda subrogat en la titularitat dels béns, els drets i les obligacions de l’Estat
afectes o constituïts en virtut de les funcions esmentades
i del seu fons documental.
3. Totes les referències que continguin les disposicions normatives vigents al Centre Superior d’Informació de la Defensa s’entenen fetes al Centre Nacional
d’Inteigència.
Disposició addicional tercera. Habilitació d’adscripció
orgànica.
S’autoritza el president del Govern per modificar, per
reial decret, l’adscripció orgànica del Centre Nacional
d’Inteigència, que preveu l’article 7.1 d’aquesta Llei.
El departament a què s’adscrigui el Centre ha d’exercir
les competències que, en relació amb aquest, atribueix
aquesta Llei al Ministeri de Defensa i al seu titular.
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Disposició transitòria única. Garantia de drets adquirits.
1. El personal que, a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, tingui la consideració de personal estatutari permanent o temporal del Centre Superior d’Informació de
la Defensa queda integrat en la mateixa condició al Centre Nacional d’Inteigència.
2. Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari d’aquesta Llei i s’aprovi un estatut de personal
del Centre Nacional d’Inteigència, continua en vigor el
Reial decret 1324/1995, de 28 de juliol, pel qual s’estableix l’estatut de personal del Centre Superior d’Informació de la Defensa.
3. El grup de classificació, el grau personal i altres
drets econòmics que el personal del Centre Superior
d’Informació de la Defensa tingui reconeguts han de quedar plenament garantits en el nou règim de personal.
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o de rang inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.
Disposició final primera. Facultat de desplegament.
Es faculta el Consell de Ministres per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i
el desplegament d’aquesta Llei.
Disposició final segona. Modificacions pressupostàries.
El Ministeri d’Hisenda ha de fer les modificacions pressupostàries oportunes per donar compliment al que disposa aquesta Llei.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquesta Llei 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 i que la facin complir.
Madrid, 6 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE FOMENT
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REIAL DECRET 366/2002, de 19 d’abril, pel
qual es modifica parcialment el Reglament de
la Llei d’ordenació dels transports terrestres.
(«BOE» 110, de 8-5-2002.)

El Reglament de la Llei d’ordenació dels transports
terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28
de setembre, estableix en els articles 28 i 29 el règim
tarifari aplicable a les diferents activitats de transport.
L’apartat 8 de l’article 28 faculta el ministre de
Foment per determinar, en relació amb les diferents
maneres i classes de transport terrestre i per a les activitats auxiliars i complementàries d’aquestes, tarifes de
referència.

Suplement núm. 11

Això no obstant, el recent procés de liberalització de
l’economia en general i del sector del transport en particular, fa aconsellable la supressió de l’actual sistema
de tarifes de referència, sobretot després de la posada
en marxa de l’Observatori de Costos del Transport de
Mercaderies per Carretera, nascut com a fruit del consens entre el Comitè Nacional del Transport per Carretera
i les principals associacions representatives de les empreses carregadores, i la finalitat del qual és propocionar
elements de judici fiables a partir dels quals les parts
contractants puguin acordar lliurement el preu que considerin més convenient, amb la certesa de fer-ho sobre
bases raonablement contrastades.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 19 d’abril
de 2002,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres.
U. Es modifica l’apartat 8 de l’article 28 del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres,
aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre,
en la redacció que en fa el Reial decret 1136/1997,
d’11 de juliol, que queda redactat de la manera següent:
«Article 28.
8. Les tarifes obligatòries s’han d’exposar al
públic de conformitat amb el que preveu aquest
Reglament i amb el que el ministre de Foment determini. L’esmentat ministre pot estendre aquesta obligatorietat als preus que apliquin les empreses,
encara que no existeixin en relació amb les
mateixes tarifes administratives.»
Dos. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l’article 29 del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990,
de 28 de setembre, que queden redactats de la manera
següent:
«Article 29.
2. En el procediment de determinació i modificació de les tarifes obligatòries, quan aquestes
afectin globalment una classe de transport, s’han
de soicitar els informes del Consell Nacional del
Transport Terrestre i, llevat que es tracti de tarifes
de transports ferroviaris, del Comitè Nacional del
Transport per Carretera, i aquests s’han d’emetre
en un termini màxim de quinze dies.»
«Article 29.
4. Quan hi hagi tarifes obligatòries, el preu del
transport que contractin les parts s’hi ha d’ajustar.
En absència de pacte exprés, s’entén que el preu
del transport es correspon amb el de la tarifa, si
és única, o amb el que resulti d’aplicar la mitjana
aritmètica de la tarifa màxima, i de la mínima si
està establerta en forquilla, llevat que l’Administració determini dins de la forquilla un preu concret
a aquests efectes, cas en què s’entén convingut
el contracte conforme a aquest.»
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Es deroga l’apartat 9 de l’article 28 del Reglament
de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat
pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, i totes

