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I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO
8627 LEI ORGÁNICA 2/2002, do 6 de maio, regu-

ladora do control xudicial previo do Centro
Nacional de Intelixencia. («BOE» 109,
do 7-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta lei orgánica é complementaria da Lei 11/2002,
do 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Inte-
lixencia, e modifica a Lei orgánica do Poder Xudicial,
para os efectos de establecer un control xudicial das
actividades do citado centro que afecten os dereitos fun-
damentais recoñecidos no artigo 18.2 e 3 da Consti-
tución española.

Para as actividades que poidan afecta-la inviolabili-
dade do domicilio e o segredo das comunicacións, a
Constitución española esixe no seu artigo 18 autoriza-
ción xudicial, e o artigo 8 do Convenio europeo para
protección dos dereitos humanos e das liberdades fun-
damentais esixe que esta inxerencia estea prevista na
lei e constitúa unha medida que, nunha sociedade demo-
crática, sexa necesaria para a seguridade nacional, a
seguridade pública, o benestar económico do país, a
defensa da orde e a prevención do delicto, a protección
da saúde ou da moral, ou a protección dos dereitos e
as liberdades dos demais.

Para estes efectos, esta lei orgánica, o alcance da
cal resulta dunha interpretación conxunta coa Lei regu-
ladora do Centro Nacional de Intelixencia, determina tan-
to a forma de nomeamento dun maxistrado do Tribunal
Supremo especificamente encargado do control xudicial
das actividades do Centro Nacional de Intelixencia, como
o procedemento conforme o cal se acordará ou non
a autorización xudicial necesaria para as ditas activida-
des. O prazo para acordalas será ordinariamente de
setenta e dúas horas, podendo reducirse, de forma
extraordinaria e por motivos de urxencia debidamente
xustificados, a vintecatro horas.

Artigo único. Control xudicial previo do Centro Nacional
de Intelixencia.

1. O secretario de Estado director do Centro Nacio-
nal de Intelixencia deberá solicitarlle ó maxistrado do
Tribunal Supremo competente, conforme a Lei orgánica
do Poder Xudicial, autorización para a adopción de medi-

das que afecten a inviolabilidade do domicilio e o segredo
das comunicacións, sempre que tales medidas resulten
necesarias para o cumprimento das funcións asignadas
ó centro.

2. A solicitude de autorización formularase median-
te escrito que conterá os seguintes extremos:

a) Especificación das medidas que se solicitan.
b) Feitos en que se apoia a solicitude, fins que a

motivan e razóns que aconsellan a adopción das medidas
solicitadas.

c) Identificación da persoa ou persoas afectadas
polas medidas, se fosen coñecidas, e designación do
lugar onde deban practicarse.

d) Duración das medidas solicitadas, que non pode-
rá exceder de vintecatro horas no caso de afección á
inviolabilidade do domicilio e tres meses para a inter-
vención ou interceptación das comunicacións postais,
telegráficas, telefónicas ou de calquera outra índole,
ámbolos dous prazos prorrogables por sucesivos perío-
dos iguais en caso de necesidade.

3. O maxistrado acordará, mediante resolución
motivada no prazo improrrogable de setenta e dúas
horas, a concesión ou non da autorización solicitada.
O dito prazo reducirase a vintecatro horas, por motivos
de urxencia debidamente xustificados na solicitude de
autorización do secretario de Estado director do Centro
Nacional de Intelixencia que, en todo caso, conterá os
extremos especificados no punto anterior deste artigo.

O maxistrado disporá o procedente para salvagarda-la
reserva das súas actuacións, que terán a clasificación
de segredo.

4. O secretario de Estado director do Centro Nacio-
nal de Intelixencia ordenará a inmediata destrucción do
material relativo a todas aquelas informacións que, obti-
das mediante a autorización prevista neste artigo, non
garden relación co obxecto ou fins dela.

Disposición adicional única. Modificación da Lei orgá-
nica do Poder Xudicial.

1. Modifícase o artigo 125 da Lei orgánica 6/1985,
do 1 de xullo, do Poder Xudicial, que terá a seguinte
redacción:

«125. O presidente do Consello Xeral do Poder
Xudicial terá as seguintes funcións:

1. Desempeña-la representación do Consello
Xeral do Poder Xudicial.

2. Convocar e presidi-las sesións do Pleno e
da Comisión Permanente, decidindo os empates
con voto de calidade.

3. Fixa-la orde do día das sesións do Pleno e
da Comisión Permanente.

4. Someter cantas propostas considere opor-
tunas en materias da competencia do Pleno ou
da Comisión Permanente.
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5. Someter ó Pleno as propostas de nomea-
mento dos maxistrados do Tribunal Supremo a que
se refire o artigo 127.4) desta lei.

6. Propo-lo nomeamento de relatorios para pre-
para-la resolución ou despacho dun asunto.

7. Autorizar coa súa sinatura os acordos do
Pleno e da Comisión Permanente.

8. Exerce-la superior dirección das actividades
dos órganos técnicos do Consello.

9. As demais previstas na lei.”

2. Modifícase o artigo 127 da Lei orgánica 6/1985,
do 1 de xullo, do Poder Xudicial, que terá a seguinte
redacción:

«127. Será da competencia do Pleno do Con-
sello Xeral do Poder Xudicial:

1. A proposta de nomeamento por maioría de
3/5 do presidente do Tribunal Supremo e do Con-
sello Xeral do Poder Xudicial e do vicepresidente
deste último.

2. A proposta de nomeamento de membros
do Tribunal Constitucional, que terá que ser adop-
tada por maioría de 3/5 dos seus membros.

3. A proposta de nomeamento de presidentes
de sala e maxistrados do Tribunal Supremo e cal-
quera outro discrecional.

4. A proposta de nomeamento do maxistrado
da Sala Segunda do Penal ou Terceira do Conten-
cioso-Administrativo, do Tribunal Supremo, compe-
tente para coñecer da autorización das actividades
do Centro Nacional de Intelixencia que afecten os
dereitos fundamentais recoñecidos no artigo 18.2
e 3 da Constitución, así como a proposta de nomea-
mento do maxistrado das ditas salas do Tribunal
Supremo que o substitúa en caso de vacancia,
ausencia ou imposibilidade.

5. A proposta de nomeamento de presidente
dos Tribunais Superiores de Xustiza das comuni-
dades autónomas.

6. Cumpri-la audiencia prevista no artigo 124.4
da Constitución sobre nomeamento do fiscal xeral
do Estado.

7. Resolve-los recursos de alzada interpostos
contra os acordos da Comisión Permanente, da
Comisión Disciplinaria e das salas de goberno dos
Tribunais Superiores de Xustiza e dos órganos de
goberno dos tribunais e xulgados.

8. Resolve-los expedientes de rehabilitación
instruídos pola Comisión Disciplinaria.

9. Realiza-los informes previstos na lei e exer-
ce-la potestade regulamentaria atribuída pola lei ó
Consello Xeral do Poder Xudicial.

10. Acordar, nos casos legalmente estableci-
dos, a separación e xubilación dos xuíces e maxis-
trados nos supostos non previstos no artigo 131.3.

11. Elixir e nomea-los vocais compoñentes das
comisións e delegacións.

12. Aproba-la memoria anual que con motivo
da apertura do ano xudicial lerá o seu presidente
sobre o estado da Administración de xustiza.

13. Elabora-lo orzamento do Consello Xeral do
Poder Xudicial que se integrará nos xerais do Esta-
do, nunha sección independente.

14. Dirixi-la execución do orzamento do Con-
sello e controla-lo seu cumprimento.

15. Calquera outra función que lle corresponda
ó Consello Xeral do Poder Xudicial e non se atope
expresamente atribuída a outros órganos del.”

3. Modifícase o artigo 135 da Lei orgánica 6/1985,
do 1 de xullo, do Poder Xudicial, que terá a seguinte
redacción:

«135. Corresponderalle á Comisión de Cuali-
ficación informar, en todo caso, sobre os nomea-
mentos da competencia do Pleno, agás o nomea-
mento do maxistrado do Tribunal Supremo previsto
no artigo 127.4) desta lei.»

4. Engádese un novo artigo 342 bis á Lei orgánica
6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, que terá a
seguinte redacción:

«Artigo 342 bis.
O maxistrado do Tribunal Supremo competente

para coñecer da autorización das actividades do
Centro Nacional de Intelixencia que afecten os
dereitos fundamentais recoñecidos no artigo 18.2
e 3 da Constitución nomearase por un período de
cinco anos, por proposta do Consello Xeral do
Poder Xudicial, entre maxistrados do dito tribunal
que conten con tres anos de servicios na categoría.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei orgánica entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 6 de maio de 2002.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8628 LEI 11/2002, do 6 de maio, reguladora do
Centro Nacional de Intelixencia. («BOE» 109,
do 7-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A sociedade española demanda uns servicios de inte-
lixencia eficaces, especializados e modernos, capaces
de afronta-los novos retos do actual escenario nacional
e internacional, rexidos polos principios de control e ple-
no sometemento ó ordenamento xurídico.

A actual regulación do Centro Superior de Informa-
ción da Defensa está contida nunha pluralidade de dis-
posicións, ningunha delas de rango legal, que supuxeron
un esforzo de adecuación das súas estructuras e fun-
cionamento ós novos requirimentos da sociedade e do
Estado. Sen embargo, carecen dunha regulación unitaria
e sistemática e co rango legal apropiado á luz da Cons-
titución.

Só o estatuto do seu persoal foi deseñado por unha
norma con rango de lei formal e desenvolvido regula-
mentariamente.

Esta situación fai necesario abordar unha nova regu-
lación dos servicios de intelixencia mediante unha norma
con rango de lei, na que se recollan dunha forma unitaria
e sistemática a natureza, obxectivos, principios, funcións,
aspectos substanciais da súa organización e réxime xurí-


