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Fiscal de Sala del Tribunal Suprem. 
Coordinadora Nacional contra la Criminalitat Informàtica. 
 
Està en possessió de la Creu de Plata al Mèrit de la Guàrdia Civil, la Creu d’Honor de Sant 
Raimon de Peñafort i la Creu a l’Ordre al Mèrit Policial amb distintiu blanc del Cos Nacional de 
Policia.  
 
Nombrada l’1 de juliol de 2004 Fiscal Cap del Gabinet Tècnic del Fiscal General de l’Estat, 
ocupà aquest càrrec fins l’11 de juliol del 2011. Durant aquest període, ostentà el càrrec de 
Corresponsal Nacional d’Eurojust en matèria de terrorisme, participant tant a les reunions 
anuals dels coresponsables d’Eurojust, celebrades a la Haia, com en els diversos grups de 
treball en matèria antiterrorista en els que s’integrava la Fiscalia espanyola junt amb fiscals 
d’EEUU, Regne Unit, França i Marroc.  
 
Mitjançant Decret del Fiscal General de l’Estat d’1 d’abril de 2011, va ser designada Fiscal de 
Sala contra la Criminalitat Informàtica, càrrec en el que va ser renovada el 24 de febrer de 
2017. En l’exercici d’aquesta responsabilitat, coordina en l’àmbit nacional tota l’actuació del 
Ministeri Públic en relació amb la Ciberdelinqüència, així com l’estructuració, la posada en 
funcionament i la direcció de la xarxa de fiscals especialitzats en aquesta matèria.  
 
Igualment, des de desembre de 2012 a abril del 2015, va compatibilitzar aquesta funció amb la 
de Fiscal Delegada del Fiscal General de l’Estat per la Tutela Penal de la Igualtat i contra la 
Discriminació, funció per la que va ser designada pel Decret de data 12 de desembre de 2012.  
 
Participa en múltiples activitats institucionals docents d’àmbits nacional i internacional, i està 
en possessió de la titulació corresponent al LII curs monogràfic de l’Escola d’Alts Estudis 
Superiors de Defensa sobre “La nova amenaça del segle XXI. La ciberseguretat i la 
ciberdefensa: estratègies, capacitat i tecnologies” desenvolupat l’any 2013. També és autora 
de diverses publicacions sobre la matèria relacionada amb la lluita contra la ciberdelinqüència.  
 
És representant d’Espanya a les reunions T-CY de la Convenció de Budapest del Consell 
d’Europa i ha format part del grup d’experts en matèria de Ciberdelinqüència convocat per 
NN.UU a Viena els mesos de febrer de 2013 i de març del 2019.  


