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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 qualificació 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 Centre Nacional d’Inteigència 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 Judicial, 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’Inteigència. («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’inteigència eficaç, especialitzats i moderns, capaços d’afrontar els nous reptes de l’actual escenari nacional i
internacional, regits pels principis de control i ple sotmetiment a l’ordenament jurídic.
L’actual regulació del Centre Superior d’Informació
de la Defensa està continguda en una pluralitat de disposicions, cap d’estes de rang legal, que han suposat
un esforç d’adequació de les seues estructures i funcionament als nous requeriments de la societat i de l’Estat. No obstant, manquen d’una regulació unitària i sistemàtica i amb el rang legal apropiat a la llum de la
Constitució.
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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’inteigència 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 organització 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’inteigència dels instruments necessaris
perquè puguen complir els objectius que els assignen
les disposicions legals i reglamentàries.
Es crea el Centre Nacional d’Inteigència que substituïx el Centre Superior d’Informació de la Defensa i,
gràcies a la naturalesa i les missions que tindrà encomanades, 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, tindrà 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’Inteigència, ja que, en cas contrari, este personal es regiria per legislacions distintes
depenent de la seua condició i relació amb l’Administració.
La principal missió del Centre Nacional d’Inteigència serà la de proporcionar al Govern la informació i
inteigència necessàries per a previndre i evitar qualsevol risc o amenaça que afecte la independència i
integritat d’Espanya, els interessos nacionals i l’estabilitat 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’inteigència es deriven dels
anomenats riscos emergents, que esta llei afronta al definir les funcions del Centre. Els seus objectius, definits
pel Govern, seran aprovats anualment pel Consell de
Ministres i es plasmaran en la Directiva d’Inteigència.
El Centre Nacional d’Inteigència funcionarà amb el
principi de coordinació amb els altres servicis d’informació de l’Estat espanyol. A estes efecte, es crea la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’Inteigència, presidida pel vicepresident del Govern que
designe el seu president i integrada pel ministre d’Assumptes 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 forma específica el principi del control parlamentari de les activitats
del Centre Nacional d’Inteigència. Esta llei, dins del respecte 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 compliment 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’Inteigència que, segons la Constitució, no estan reservats a Llei Orgànica. És en la Llei
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Orgànica complementària de la present llei on s’aborda
el control previ de les activitats del Centre Nacional
d’Inteigència.
Ambdós lleis han de ser interpretades conjuntament
i sistemàticament, ja que l’adopció de les mesures que
requerisquen autorització judicial prèvia haurà de justificar-se en el compliment de les funcions que la present
llei assigna al Centre Nacional d’Inteigència.
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, l’anàlisi, els
estudis o les propostes que permeten previndre i evitar
qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial d’Espanya, els interessos
nacionals i l’estabilitat de l’Estat de dret i les seues
institucions.
Article 2. Principis.
1. El Centre Nacional d’Inteigència es regirà pel
principi de sotmetiment a l’ordenament jurídic i durà
a terme les seues activitats específiques en el marc de
les habilitacions expressament establides en la present
llei i en la Llei Orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora
del control judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència.
2. Sense perjuí de la protecció de les seues activitats, l’actuació del Centre Nacional d’Inteigència serà
sotmesa a control parlamentari i judicial en els termes
que esta Llei i la Llei Orgànica reguladora del control
judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència determinen.
3. En el desenrotllament de les seues funcions, el
Centre Nacional d’Inteigència actuarà segons els principis d’eficàcia, d’especialització i de coordinació, d’acord
amb els objectius d’inteigència definits pel Govern.
Article 3. Programació d’objectius.
El Govern determinarà i aprovarà anualment els objectius del Centre Nacional d’Inteigència per mitjà de la
Directiva d’Inteigència, que tindrà caràcter secret.
Article 4. Funcions del Centre Nacional d’Inteigència.
Per al compliment dels seus objectius, el Centre
Nacional d’Inteigència durà a terme les funcions
següents:
a) Obtindre, avaluar i interpretar informació i difondre la inteigència necessària per a protegir i promoure
els interessos polítics, econòmics, industrials, comercials
i estratègics d’Espanya, podent actuar dins o fora del
territori nacional.
b) Previndre, detectar i possibilitar la neutralització
d’aquelles activitats de servicis estrangers, grups o persones que posen en risc, amenacen o atempten contra
l’ordenament constitucional, els drets i les llibertats dels
ciutadans espanyols, la sobirania, integritat i seguretat
de l’Estat, l’estabilitat de les seues institucions, els interessos econòmics nacionals i el benestar de la població.
c) Promoure les relacions de cooperació i coaboració amb servicis d’inteigència d’altres països o d’Or-
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ganismes internacionals, per al millor compliment dels
seus objectius.
d) Obtindre, avaluar i interpretar el trànsit 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 utilitzen mitjans o procediments de
xifra, garantir la seguretat de les tecnologies de la informació en este àmbit, informar sobre l’adquisició coordinada de material criptològic i formar el personal, propi
o d’altres servicis de l’Administració, especialista en este
camp per a assegurar l’adequat compliment de les missions del Centre.
f) Vetlar pel compliment de la normativa relativa a
la protecció de la informació classificada.
g) Garantir la seguretat i protecció de les seues 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 seua organització i estructura interna, mitjans
i procediments, personal, instaacions, bases i centres
de dades, fonts d’informació i les informacions o dades
que puguen conduir al coneixement de les anteriors
matèries, constituïxen informació classificada, amb el
grau de secret, d’acord amb el que disposa la legislació
reguladora dels secrets oficials i en els Acords internacionals o, si és el cas, amb el major nivell de classificació
que es preveja en esta legislació i en els mencionats
Acords.
2. El Centre Nacional d’Inteigència mantindrà amb
la resta de les Administracions públiques, quan procedisca, les relacions de cooperació i coordinació necessàries per al millor compliment de les seues 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 podrà disposar
i usar mitjans i activitats amb cobertura, i podrà demanar
de les autoritats legalment encarregades de la seua expedició les identitats, matrícules i permisos reservats que
resulten necessaris i adequats a les necessitats de les
seues missions.
Així mateix, els seus membres disposaran de documentació que els acredite, en cas de necessitat, com
a membres del Centre, sense que això exonere la persona
o entitat davant de la qual es produïsca l’acreditació
de l’obligació de guardar secret sobre la identitat del
citat personal. Les autoritats competents davant de les
quals compareguen membres del Centre Nacional d’Inteigència, per motius relacionats amb activitats del servici, adoptaran les mesures necessàries per a assegurar
la protecció de les dades personals, identitat i aparença
d’aquells.
També disposaran de llicència d’armes, segons les
necessitats del servici, d’acord amb la normativa vigent.
4. Els membres del Centre Nacional d’Inteigència
no tindran la consideració d’agents de l’autoritat, a excepció d’aquells que exercisquen comeses professionals
relacionades amb la protecció del personal del Centre
i de les instaacions d’este.
5. Per al compliment de les seues funcions, el Centre
Nacional d’Inteigència podrà dur a terme investigacions
de seguretat sobre persones o entitats en la forma prevista en esta llei i en la Llei Orgànica reguladora del
control judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència.
Per a la realització d’estes investigacions podrà demanar
d’organismes i d’institucions públiques i privades la coaboració necessària.
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CAPÍTOL II
De l’organització i règim jurídic
Article 6. Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’Inteigència.
1. La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d’Inteigència vetlarà per l’adequada coordinació de
tots els servicis d’informació i d’inteigència de l’Estat
per a la formació d’una comunitat d’inteigència.
2. La Comissió estarà presidida pel vicepresident
del Govern que designe el seu president i integrada pels
ministres d’Assumptes 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 exercirà
com a secretari.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
podran 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 considere 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) Realitzar el seguiment i l’avaluació del desenrotllament dels objectius del Centre Nacional d’Inteigència.
c) Vetlar per la coordinació del Centre Nacional d’Inteigència, dels servicis d’informació dels Cossos i 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 seua organització, règim economicopressupostari i de personal es desenrotllarà en règim d’autonomia funcional com a figura d’organisme públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat de realització.
3. El Centre Nacional d’Inteigència s’estructura en
una Direcció, el titular de la qual tindrà rang de secretari
d’Estat, una Secretaria General i en les unitats que es
determinen reglamentàriament.
Article 8. Règim jurídic.
1. El personal que preste servicis en el Centre Nacional d’Inteigència, siga quina siga la seua procedència,
estarà sotmés a un mateix i únic estatut de personal
que serà aprovat pel Govern i en el qual, d’acord amb
les funcions i naturalesa pròpies del Centre, es regularan,
com a mínim, els punts següents:
a) El procés de selecció del personal, que exigirà
la superació de proves objectives d’acord amb els principis de mèrit i capacitat.
b) El caràcter temporal o permanent de la relació
de servicis 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 garantisquen la
reserva sobre els aspectes de gestió de personal que
afecten el funcionament del Centre.
No obstant l’anterior, el Centre podrà contractar un
altre personal amb caràcter laboral per a atendre les
seues necessitats de manteniment i funcionament no
vinculades amb l’exercici efectiu de les funcions que la
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present llei li encomane. Este personal podrà ser sotmés
a les mesures de seguretat i control que es consideren
necessàries de les que es prevegen amb caràcter general
en l’estatut del personal del Centre.
2. El Centre Nacional d’Inteigència elaborarà anualment un avantprojecte de pressupost i l’elevarà al ministre de Defensa per a remissió al Consell de Ministres,
que l’integrarà en els Pressupostos Generals de l’Estat
per a la seua posterior remissió a les Corts Generals.
3. El control de la gestió economicofinancera s’efectuarà d’acord amb el que disposa la Llei General Pressupostària per als organismes públics 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. El Govern establirà les peculiaritats necessàries que garantisquen la seua autonomia i independència funcional.
4. En el seu règim patrimonial i de contractació
podrà sotmetre’s 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 serà nomenat per Reial Decret a proposta
del ministre de Defensa. El mandat serà de cinc anys,
sense perjuí de la facultat del Consell de Ministres de
procedir a la seua substitució en qualsevol moment.
2. Correspon al secretari d’Estat Director del Centre
Nacional d’Inteigència impulsar l’actuació del Centre
i coordinar les seues unitats per a la consecució dels
objectius d’inteigència fixats pel Govern, assegurar l’adequació de les activitats del Centre a estos objectius
i exercir-ne la representació. Així mateix, li correspon:
a) Elaborar la proposta d’estructura orgànica del
Centre Nacional d’Inteigència i nomenar i separar als
titulars dels seus òrgans directius.
b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Mantindre els procediments de relació necessaris
per al desenrotllament de les activitats específiques del
Centre Nacional d’Inteigència, així com la realització
dels contractes i convenis amb entitats públiques o privades que siguen necessàries per al compliment dels
seus fins.
d) Mantindre i desenrotllar, dins de l’àmbit de la
seua competència, la coaboració amb els servicis d’informació de les Forces i 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 atorgue la legislació
vigent als presidents i directors d’organismes públics i
les que els atribuïsquen les disposicions de desenrotllament.
f) Exercir les funcions d’Autoritat Nacional d’Inteigència i Contrainteigència i la direcció del Centre Criptològic Nacional.
g) Realitzar totes les altres funcions que li siguen
atribuïdes legalment o reglamentàriament.
Article 10. Secretari general del Centre Nacional d’Inteigència.
1. El secretari general del Centre Nacional d’Inteigència, amb rang de subsecretari, serà nomenat per
Reial Decret a proposta del ministre de Defensa, entre
persones de reconeguda experiència i competència professional en l’àmbit de la Inteigència. Substituirà el
director en els casos d’absència, vacant o malaltia.
2. El secretari general del Centre Nacional d’Inteigència exercirà les funcions que li atorgue el Reial
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Decret d’estructura del Centre, i, en particular, les
següents:
a) Donar suport i assistir al director del Centre Nacional d’Inteigència en l’exercici de les seues funcions.
b) Establir els mecanismes i sistemes d’organització
del Centre i determinar les actuacions necessàries per
a la seua actualització i millora.
c) Dirigir el funcionament dels servicis comuns del
Centre a través de les instruccions i ordes de servici
corresponents.
d) Exercir la direcció superior del personal del Centre, elaborar la proposta de relació de llocs de treball
i determinar els llocs vacants a proveir durant cada
exercici.
e) Les altres que legalment o reglamentàriament se
li encomanen.
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2. El Centre Nacional d’Inteigència succeirà al Centre Superior d’Informació de la Defensa en l’exercici de
les seues funcions i comeses, i quedarà subrogat en
la titularitat dels béns, drets i obligacions de l’Estat afectes o constituïts en virtut de les mencionades funcions
i del seu fons documental.
3. Totes les referències que continguen les disposicions normatives vigents al Centre Superior d’Informació de la Defensa, s’entendran fetes al Centre Nacional
d’Inteigència.
Disposició addicional tercera. Habilitació d’adscripció
orgànica.

Del control

S’autoritza el president del Govern per a modificar,
per Reial Decret, l’adscripció orgànica del Centre Nacional d’Inteigència, prevista en l’article 7.1 d’esta llei. El
Departament a què s’adscriga el Centre exercirà les competències que, en relació amb este, atribuïx esta llei al
Ministeri de Defensa i al seu titular.

Article 11. Control parlamentari.

Disposició transitòria única. Garantia de drets adquirits.

1. El Centre Nacional d’Inteigència sotmetrà al
coneixement del Congrés dels Diputats, en la forma prevista pel seu Reglament, a través de la Comissió que
controla els crèdits destinats a gastos reservats, presidida pel president de la Cambra, la informació apropiada
sobre el seu funcionament i activitats. El contingut de
les citades sessions i les seues deliberacions serà secret.
2. La citada Comissió del Congrés dels Diputats tindrà accés al coneixement de les matèries classificades,
a excepció de les relatives a les fonts i mitjans del Centre
Nacional d’Inteigència i a aquelles que procedisquen
de servicis estrangers o organitzacions internacionals en
els termes establits en els corresponents acords i convenis d’intercanvi de la informació classificada.
3. Els membres de la Comissió corresponent estaran
obligats, en els termes del Reglament del Congrés dels
Diputats, a guardar secret sobre les informacions i documents que reben. Una vegada examinats els documents,
seran reintegrats al Centre Nacional d’Inteigència per
a la seua deguda custòdia, sense que es puguen retindre
originals, còpies o reproduccions.
4. La Comissió a què es referix este article coneixerà
els objectius d’inteigència establits anualment pel
Govern i de l’informe que, també amb caràcter anual,
elaborarà el director del Centre Nacional d’Inteigència
d’avaluació d’activitats, situació i grau de compliment
dels objectius assenyalats per al període anterior.

1. El personal que, a l’entrada en vigor de la present
llei, tinga la consideració de personal estatutari permanent o temporal del Centre Superior d’Informació de la
Defensa, quedarà integrat en la mateixa condició en el
Centre Nacional d’Inteigència.
2. Mentres no es produïsca el desplegament reglamentari d’esta llei i s’aprove un estatut de personal del
Centre Nacional d’Inteigència, continuarà en vigor el
Reial Decret 1324/1995, de 28 de juliol, pel qual s’establix l’estatut de personal del Centre Superior d’Informació de la Defensa.
3. El grup de classificació, grau personal i la resta
de drets econòmics que el personal del Centre Superior
d’Informació de la Defensa tinguera reconeguts, quedaran plenament garantits en el nou règim de personal.

CAPÍTOL III

Article 12. Control judicial previ.

Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa
la present llei.
Disposició final primera. Facultat de desenrotllament.
Es faculta al Consell de Ministres per a dictar totes
les disposicions que siguen necessàries per a l’aplicació
i el desenrotllament de la present llei.
Disposició final segona. Modificacions pressupostàries.

El control judicial previ del Centre Nacional d’Inteigència es durà a terme en la forma prevista en la Llei
Orgànica Reguladora del Control Judicial previ del Centre
Nacional d’Inteigència, complementària de la present llei.

El Ministeri d’Hisenda realitzarà les modificacions
pressupostàries oportunes per a complir el que disposa
la present llei.

Disposició addicional primera. Naturalesa jurídica.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El Centre Nacional d’Inteigència queda inclòs dins
dels Organismes públics a què es referix la disposició
addicional deu de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de
l’Estat.

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

Disposició addicional segona. Supressió del Centre
Superior d’Informació de la Defensa.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 6 de maig del 2002.
JUAN CARLOS R.

1. Queda suprimit el Centre Superior d’Informació
de la Defensa.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

