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11339 LLEI 11/1995, d’11 de maig, reguladora de la uti-
lització i el control dels crèdits destinats a des-
peses reservades. («BOE» 113, de 12-5-1995.)

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

El Congrés dels Diputats, mitjançant la Proposició no 
de llei de 21 de juliol de 1994, ha acordat l’aprovació d’un 
nou règim jurídic per a les despeses reservades.

Aquesta Llei, en conseqüència, precisa per a l’àmbit 
pressupostari de l’Administració de l’Estat el concepte i 
règim jurídic de les despeses reservades, estableix una 
especial vinculació pressupostària dels crèdits respecte a 
les despeses qualificades així, determina quins són els 
ministeris que poden disposar de crèdits d’aquesta natu-
ralesa i preveu expressament aplicar-hi la Llei de secrets 
oficials, a fi de salvaguardar-ne la finalitat essencial.

La Llei regula un control parlamentari directe a través 
d’una comissió parlamentària, la composició de la qual 
recolza en la Resolució de la Presidència del Congrés dels 
Diputats de 2 de juny de 1992, sobre accés de la cambra a 
secrets oficials, a la qual s’atribueixen competències per 
al control de l’aplicació i l’ús d’aquests crèdits. A aquest 
efecte, també estableix l’obligació especial dels ministres 
que tinguin a la seva disposició despeses reservades d’in-
formar periòdicament l’esmentada comissió parlamentà-
ria.

Finalment, la Llei també disposa que les despeses 
reservades han d’estar sotmeses a un control administra-
tiu intern que respecti la seva peculiaritat, i que alhora 
n’asseguri l’ús correcte. D’acord amb això, preveu proce-
diments específics de control administratiu i justificació 
de les despeses reservades, que assegurin que es desti-
nen exclusivament a les finalitats específiques per a les 
quals van ser aprovades i, alhora, garanteixin la salva-
guarda del secret i la seguretat de les actuacions i de les 
persones que hi participen.

Article 1.

Tenen la consideració de fons reservats els que es 
consignen com a tals a les lleis de pressupostos generals 
de l’Estat i es destinen a sufragar les despeses que es con-
sideren necessàries per a la defensa i seguretat de l’Estat. 
Aquestes despeses es caracteritzen respecte a les altres 
despeses públiques per la prohibició de publicitat i pel fet 
d’estar dotades d’un especial sistema de justificació i con-
trol.

Article 2.

1. Els crèdits destinats a despeses reservades s’han 
de fixar de forma específica per a cada exercici econòmic 
a la llei de pressupostos generals de l’Estat.

2. L’autorització de qualsevol modificació pressupos-
tària que suposi un increment en relació amb aquests crè-
dits correspon a les Corts Generals, amb l’informe previ 
de la Comissió que preveu l’article 7 d’aquesta Llei.

Article 3.

Tota la informació relativa als crèdits destinats a des-
peses reservades, així com la corresponent a la seva utilit-
zació efectiva, tenen la qualificació de secret, d’acord amb 
les lleis vigents en matèria de secrets oficials.

Article 4.

1. Només es poden consignar crèdits destinats a 
despeses reservades en els ministeris d’Afers Exteriors, 
Justícia i Interior i Defensa. Correspon exclusivament als 
titulars d’aquests departaments, d’acord amb les seves 
característiques específiques, determinar la finalitat i la 
destinació d’aquests fons i les autoritats competents per 
ordenar-ne la realització.

2. Periòdicament, els titulars dels departaments a 
què es refereix l’apartat 1 d’aquest article han d’informar 
el president del Govern sobre la utilització dels crèdits per 
a despeses reservades que s’hagin consignat.

Article 5.

Els acords d’autorització, compromís de despeses i 
reconeixement d’obligacions, així com l’expedició de les 
corresponents propostes de pagament, que s’hagin de fer 
amb càrrec als crèdits de despeses reservades, no reque-
reixen justificació documental, sense perjudici del que 
disposa l’article següent.

Article 6.

Els titulars dels departaments ministerials a què es 
refereix aquesta Llei han de dictar, amb l’informe previ de 
l’interventor general de l’Administració de l’Estat, les nor-
mes internes necessàries per assegurar que l’ús dels fons 
procedents dels crèdits de despeses reservades l’han 
d’efectuar les autoritats de l’Estat a les quals s’assignin, 
únicament per finançar les activitats que assenyala l’arti-
cle 1 d’aquesta Llei. Una vegada aprovades, aquestes nor-
mes internes s’han de remetre a la Comissió que estableix 
l’article 7 d’aquesta Llei.

Article 7.

1. En els termes que preveu aquest article, els crè-
dits destinats a despeses reservades estan subjectes 
al control del Congrés dels Diputats, a través d’una 
comissió parlamentària composta pel president de la 
cambra, que la presideix, i els diputats que, de confor-
mitat amb la normativa parlamentària, tenen accés a 
secrets oficials.

2. Els titulars dels departaments que tinguin assig-
nades partides de despeses reservades han d’informar 
semestralment la Comissió sobre l’aplicació i l’ús dels 
fons pressupostaris corresponents.

3. Les sessions de la Comissió són sempre secretes, 
els seus membres estan obligats a no divulgar les infor-
macions obtingudes, i els és aplicable el que disposa l’ar-
ticle 16 del Reglament del Congrés dels Diputats.

4. Amb caràcter anual i atenent en tot cas el que dis-
posen els articles 1 i 3 d’aquesta Llei, la Comissió pot ela-
borar un informe per a la seva remissió als presidents del 
Govern i del Tribunal de Comptes.

Disposició addicional única.

Sense perjudici del que preveu la normativa regula-
dora del Registre d’interessos d’alts càrrecs, els titulars 
dels departaments, en els pressupostos dels quals figurin 
crèdits assignats a despeses reservades, i les autoritats 
que hi estiguin subordinades que, de conformitat amb el 
que preveu l’article 4, tinguin accés a la utilització de fons 
procedents d’aquests crèdits, estan obligats a efectuar 
davant el president del Congrés dels Diputats una decla-
ració especial sobre la seva situació patrimonial en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei i, d’ara endavant, en la 
de presa de possessió dels seus càrrecs, en els dos casos 
anualment. La declaració, únicament la poden conèixer 
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els membres de la Comissió a què es refereix l’article 7 
d’aquesta Llei.

Disposició transitòria única.

En la legislatura actual, la Comissió parlamentària que 
preveu l’article 7 s’ha de constituir, als efectes d’aquesta 
Llei, a partir de la publicació de la present Llei.

Disposició final primera.

S’autoritza el Govern per dictar totes les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament d’aquesta 
Llei.

Disposició final segona.

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, 11 de maig de 1995.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


