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tegit per la patent, per mitjà del pagament d’un
cànon adequat.

3. Si una patent tinguera per objecte un pro-
cediment per a l’obtenció d’una substància química
o farmacèutica protegida per una patent en vigor,
tant el titular de la patent de procediment com
el de la patent de producte, tindran dret a l’obtenció
d’una llicència obligatòria no exclusiva sobre la
patent de l’altre titular.

4. Els so�icitants de les llicències a què es refe-
rixen els apartats anteriors hauran de demostrar:

a) Que la invenció o la varietat representa un
procés tècnic significatiu de considerable impor-
tància econòmica amb relació a la invenció reivin-
dicada en la patent anterior o la varietat protegida
pel dret d’obtenció vegetal anterior.

b) Que han intentat, sense aconseguir-ho en
un termini prudencial, obtindre del titular de la
patent o del dret d’obtenció vegetal anterior una
llicència contractual en termes i condicions raona-
bles.

5. Quan segons el que preveu el present article
corresponga la concessió d’una llicència obligatòria
per dependència, també el titular de la patent o
del dret d’obtenció vegetal anterior podrà so�icitar
l’atorgament, en condicions raonables, d’una llicèn-
cia per dependència per a utilitzar la invenció o
la varietat protegida per la patent o pel dret d’ob-
tenció vegetal posterior.

6. La llicència obligatòria per dependència s’a-
torgarà solament amb el contingut necessari per
a permetre l’explotació de la invenció protegida per
la patent, o de la varietat protegida pel dret d’ob-
tenció vegetal de què es tracte, i quedarà sense
efecte quan es declare la nu�itat o la caducitat
d’algun dels títols entre els quals es done la depen-
dència.

7. La tramitació i la resolució de les so�icituds
de llicències obligatòries per dependències per a
l’ús no exclusiu d’una invenció patentada es regiran
pel que disposa la present llei.

La tramitació i la resolució de les so�icituds de
llicències obligatòries per dependència per a l’ús
no exclusiu de la varietat protegida per un dret
d’obtentor es regiran per la seua legislació espe-
cífica.»

Disposició addicional primera.

Se substituïx la denominació del servici «Informe
sobre l’Estat de la Tècnica per a Informació Tecnològica»,
que oferix l’Oficina Espanyola de Patents i Marques dins
de la seua prestació de servicis documentals, per la de
«Informe Tecnològic de Patents», sense que es modifique
la quantia de la taxa amb què està gravat este servici.

Disposició addicional segona.

El Govern, en el termini de sis mesos des de la publi-
cació d’esta llei, desenrotllarà reglamentàriament les con-
dicions de depòsit de matèria biològica en les institucions
reconegudes a este efecte i del seu accés per part de
tercers, en la mesura que les citades condicions no esti-
guen ja regulades en les normes internes o en els Con-
venis internacionals vigents a Espanya.

Disposició transitòria única.

Les disposicions de la present llei referides a paten-
tabilitat, depòsit i accés a la matèria biològica s’aplicaran
a totes les so�icituds de patents que, a l’entrada en vigor

d’esta, es troben pendents de resolució, i les referides
a llicències obligatòries per dependència, a les llicències
que se so�iciten després de la seua entrada en vigor.

En tot cas, l’abast de la protecció de les invencions
biotecnològiques es regularà per les disposicions d’esta
llei.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix
la present llei.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 29 d’abril del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

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

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La present 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, a l’efecte d’establir un control judicial de les activitats
del citat Centre que afecten els drets fonamentals reco-
neguts en l’article 18.2 i 3 de la Constitució espanyola.

Per a les activitats que puguen afectar la inviolabilitat
del domicili i el secret de les comunicacions, la Cons-
titució espanyola exigix en l’article 18 autorització judi-
cial, i l’article 8 del Conveni Europeu per a Protecció
dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals exigix
que esta ingerència estiga prevista en la Llei i constituïsca
una mesura que, en una societat democràtica, siga
necessària per a la seguretat nacional, la seguretat públi-
ca, el benestar econòmic del país, la defensa de l’orde
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 este efecte, esta llei orgànica, l’abast de la qual
resulta d’una interpretació conjunta amb la Llei regu-
ladora 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 d’acord amb el qual s’acordarà o no l’au-
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torització judicial necessària per a estes activitats. El ter-
mini per a acordar-les serà ordinàriament de setanta-dos
hores, i podrà reduir-se, 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 haurà de so�icitar al magistrat del Tribunal
Suprem competent, d’acord amb la Llei Orgànica del
Poder Judicial, una autorització per a l’adopció de mesu-
res que afecten la inviolabilitat del domicili i el secret
de les comunicacions, sempre que estes mesures resul-
ten necessàries per al compliment de les funcions assig-
nades al Centre.

2. La so�icitud d’autorització es formularà per mitjà
d’un escrit que contindrà els punts següents:

a) Especificació de les mesures que se so�iciten.
b) Fets en què es basa la so�icitud, fins que la moti-

ven i raons que aconsellen l’adopció de les mesures
so�icitades.

c) Identificació de la persona o persones afectades
per les mesures, si van ser conegudes, i designació del
lloc on hagen de realitzar-se.

d) Duració de les mesures so�icitades, que no podrà
excedir vint-i-quatre hores en el cas d’afecció la invio-
labilitat del 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 acordarà, per mitjà de resolució moti-
vada en el termini improrrogable de setanta-dos hores,
la concessió o no de l’autorització so�icitada. Este termini
es reduirà 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�i-
gència que, en tot cas, contindrà els punts especificats
en l’apartat anterior d’este article.

El magistrat disposarà allò procedent per a salvaguar-
dar la reserva de les seues actuacions, que tindran la
classificació de secret.

4. El secretari d’Estat director del Centre Nacional
d’Inte�igència ordenarà la destrucció immediata del
material relatiu a totes aquelles informacions que, obtin-
gudes per mitjà de l’autorització prevista en este article,
no guarden relació amb l’objecte o fins d’esta.

Disposició addicional única. Modificació de la Llei Orgà-
nica del Poder Judicial.

1. Es modifica l’article 125 de la Llei Orgànica 6/1985,
de l’1 de juliol, del Poder Judicial, que tindrà la redacció
següent:

«125. El president del Consell General del
Poder Judicial tindrà 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’orde del dia de les sessions del Ple
i de la Comissió Permanent.

4. Sotmetre totes les propostes que considere
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 referix l’article 127.4) d’esta llei.

6. Proposar el nomenament de Ponències per
a preparar la resolució o despatx d’un assumpte.

7. Autoritzar amb la seua firma 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 previstes en la Llei.»

2. Es modifica l’article 127 de la Llei Orgànica 6/1985,
de l’1 de juliol, del Poder Judicial, que tindrà la redacció
següent:

«127. Serà de la competència del Ple del Con-
sell 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’este
últim.

2. La proposta de nomenament de membres
del Tribunal Constitucional, que haurà de ser adop-
tada per majoria de 3/5 dels seus membres.

3. La proposta de nomenament de presidents
de Sala i magistrats del Tribunal Suprem i quals-
sevol altres discrecionals.

4. La proposta de nomenament del magistrat
de la Sala Segona del Penal o Tercera Contenciosa
Administrativa, del Tribunal Suprem, competent per
a conéixer sobre l’autorització de les activitats del
Centre Nacional d’Inte�igència que afecten els
drets fonamentals reconeguts en l’article 18.2 i 3
de la Constitució, així com la proposta de nome-
nament del magistrat d’estes Sales del Tribunal
Suprem que el substituïsca en cas de vacança,
absència o impossibilitat.

5. La proposta de nomenament de president
dels Tribunals Superiors de Justícia de les comu-
nitats autònomes.

6. Evacuar l’audiència prevista en 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 previstos en la Llei i
exercir la potestat reglamentària atribuïda per la
Llei al Consell General del Poder Judicial.

10. Acordar, en els casos legalment establits,
la separació i jubilació dels jutges i magistrats en
els supòsits no previstos en 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 llegirà el seu president
sobre l’estat de l’Administració de Justícia.

13. Elaborar el Pressupost del Consell General
del Poder Judicial que s’integrarà en els Generals
de l’Estat, en una secció independent.

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

15. Qualssevol altres funcions que correspon-
guen al Consell General del Poder Judicial i no es
troben expressament atribuïdes a altres òrgans
d’este.»
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3. Es modifica l’article 135 de la Llei Orgànica 6/1985,
de l’1 de juliol, del Poder Judicial, que tindrà la redacció
següent:

«135. Correspondrà a la Comissió de qualifi-
cació informar, en tot cas, sobre els nomenaments
de la competència del Ple, excepte el nomenament
del magistrat del Tribunal Suprem previst en l’article
127.4) d’esta llei.»

4. S’afig un nou article 342 bis a la Llei Orgànica
6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial, que tindrà
la redacció següent:

«Article 342 bis.

El magistrat del Tribunal Suprem competent per
a conéixer de l’autorització de les activitats del Cen-
tre Nacional d’Inte�igència que afecten els drets
fonamentals reconeguts en l’article 18.2 i 3 de la
Constitució es nomenarà per un període de cinc
anys, a proposta del Consell General del Poder Judi-
cial, entre magistrats d’este Tribunal que compten
amb tres anys de servicis en la categoria.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 6 de maig del 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 que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La societat espanyola demanda uns servicis d’inte-
�igència eficaç, especialitzats i moderns, capaços d’a-
frontar els nous reptes de l’actual escenari nacional i
internacional, regits pels principis de control i ple sot-
metiment a l’ordenament jurídic.

L’actual regulació del Centre Superior d’Informació
de la Defensa està continguda en una pluralitat de dis-
posicions, cap d’estes de rang legal, que han suposat
un esforç d’adequació de les seues estructures i fun-
cionament als nous requeriments de la societat i de l’Es-
tat. No obstant, manquen d’una regulació unitària i sis-
temàtica i amb el rang legal apropiat a la llum de la
Constitució.

Solament l’estatut del seu personal va ser dissenyat
per una norma amb rang de Llei formal i desenrotllat
reglamentàriament.

Esta situació fa necessari abordar una nova regulació
dels servicis d’inte�igència per mitjà d’una norma amb
rang de Llei, en la qual s’arrepleguen d’una forma unitària
i sistemàtica la naturalesa, els objectius, els principis,
les funcions, aspectes substancials de la seua organit-
zació i règim jurídic administratiu, així com els controls
parlamentari i judicial, constituint estos l’essència del
seu funcionament eficaç i transparent.

Esta llei, que s’inspira en el model dels països del
nostre entorn polític i cultural, pretén, per tant, dotar
els servicis d’inte�igència dels instruments necessaris
perquè puguen complir els objectius que els assignen
les disposicions legals i reglamentàries.

Es crea el Centre Nacional d’Inte�igència que subs-
tituïx el Centre Superior d’Informació de la Defensa i,
gràcies a la naturalesa i les missions que tindrà enco-
manades, es configura com a Organisme públic especial
dels previstos en la disposició addicional deu de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament
de l’Administració General de l’Estat. D’esta manera, tin-
drà la necessària autonomia funcional per al compliment
de les seues missions, per la qual cosa tindrà un règim
específic pressupostari, de contractació i de personal.

Respecte d’este últim, esta llei conté l’habilitació
necessària perquè el Govern puga aprovar un estatut,
únic i uniforme, per a tot el personal que preste servicis
en el Centre Nacional d’Inte�igència, ja que, en cas con-
trari, este personal es regiria per legislacions distintes
depenent de la seua condició i relació amb l’Adminis-
tració.

La principal missió del Centre Nacional d’Inte�igèn-
cia serà la de proporcionar al Govern la informació i
inte�igència necessàries per a previndre i evitar qual-
sevol risc o amenaça que afecte la independència i
integritat d’Espanya, els interessos nacionals i l’esta-
bilitat de l’Estat de dret i les seues institucions.

El Centre continuarà adscrit al Ministeri de Defensa.
Esta adscripció adquirix un nou sentit a la llum dels nous
reptes que per als servicis d’inte�igència es deriven dels
anomenats riscos emergents, que esta llei afronta al defi-
nir les funcions del Centre. Els seus objectius, definits
pel Govern, seran aprovats anualment pel Consell de
Ministres i es plasmaran en la Directiva d’Inte�igència.

El Centre Nacional d’Inte�igència funcionarà amb el
principi de coordinació amb els altres servicis d’infor-
mació de l’Estat espanyol. A estes efecte, es crea la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’In-
te�igència, presidida pel vicepresident del Govern que
designe el seu president i integrada pel ministre d’As-
sumptes 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’Inte�i-
gència.

Per primera vegada, una llei preveu de forma espe-
cífica el principi del control parlamentari de les activitats
del Centre Nacional d’Inte�igència. Esta llei, dins del res-
pecte a l’autonomia parlamentària, preveu que siga la
Comissió que controla els crèdits destinats a gastos
reservats la que efectue el control de les activitats del
Centre, coneixent els objectius que hagen sigut aprovats
pel Govern i un informe anual sobre el grau de com-
pliment d’estos i de les seues activitats. D’acord amb
la normativa parlamentària, els membres d’esta Comissió
són també els que coneixen els secrets oficials.

El projecte inclou aquells aspectes de la regulació
del Centre Nacional d’Inte�igència que, segons la Cons-
titució, no estan reservats a Llei Orgànica. És en la Llei


