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I. Disposicions generals
MINISTERI DE JUSTÍCIA
5333

REIAL DECRET 231/2002, d’1 de març, pel
qual es regula el Registre central de rebels
civils. («BOE» 65, de 16-3-2002.)

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil,
ha transformat integralment tots els procediments civils.
La seva posada en funcionament ha constatat l’agilitat
en la tramitació dels diferents processos que regula,
especialment en la reclamació de petites quantitats. Les
novetats introduïdes per la Llei en el procediment civil
han contribuït, en gran manera, a simplificar els mecanismes processals en benefici del ciutadà.
Amb el mateix esperit, l’article 157 de la Llei d’enjudiciament civil preveu que al Ministeri de Justícia hi
hagi un Registre central de rebels civils. Aquest Registre,
que no es refereix a les persones que siguin objecte
de declaració de rebeia en els termes que preveuen
els articles 496 i següents d’aquesta Llei, té per objecte
evitar que els tribunals reiterin innecessàriament les diligències per esbrinar el domicili desconegut d’una persona demandada en el procés. La creació del Registre
central de rebels civils agilitza significativament els tràmits del procés, ja que evita que el mateix Tribunal o
altres òrgans judicials repeteixin, en en un altre procés,
les mateixes indagacions en relació amb un mateix
demandat el domicili del qual es desconeix. La constància en un Registre centralitzat de les investigacions
judicials indagatòries sense resultat positiu permet al jutge acudir directament a la comunicació a través d’edictes, amb l’economia en temps i activitat processal
que això representa.
Aquest Reial decret, que regula l’organització, el contingut i el funcionament del Registre, es constitueix en
un instrument clau per solucionar una de les causes
de retard en el desenvolupament normal del procés, i
contribueix, a partir de la certesa, a la rapidesa i l’eficàcia
de les actuacions judicials respecte del demandant, mentre proporciona garantia dels drets d’aquells ciutadans
demandats que no poden ser notificats perquè se’n desconeix el domicili.
El Registre central s’ha dotat dels mitjans tecnològics
més avançats en consonància amb els criteris consolidats en el Pacte d’Estat per a la reforma de la justícia.
Es modernitzen els mètodes de treball per afavorir l’agilitat processal, l’abaratiment dels costos en les notificacions i la qualitat en l’atenció al ciutadà. D’aquesta
manera es configura una estructura funcional informatitzada amb sistemes homogenis i compatibles amb els
que utilitzen els òrgans judicials. Es preveu la comunicació telemàtica assegurant l’autenticitat de la comunicació i del seu contingut, perquè quedi constància de
la tramesa i la recepció i del moment en què es van
fer les inscripcions.
Es permet que el Ministeri de Justícia utilitzi les dades
registrades a efectes estadístics, salvaguardant els drets
dels interessats de conformitat amb el que disposa la

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal; per aquest motiu la present norma prohibeix qualsevol referència personal a la
divulgació d’aquesta informació.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia,
amb l’informe previ del Consell General del Poder Judicial, amb l’aprovació del ministre d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 1 de març de 2002,
DISPOSO:
Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret regula l’organització i el funcionament del Registre central de rebels civils, que preveu
la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil,
que es refereix exclusivament als demandats inclosos
en l’àmbit d’aplicació de l’article 157.
Article 2. Organització.
1. El Registre central de rebels civils està integrat
a l’Administració General de l’Estat i adscrit al Ministeri
de Justícia.
2. La gestió del Registre correspon a la Subdirecció
General de Relacions amb l’Administració de Justícia i
el ministeri fiscal.
3. El Registre central de rebels civils és únic a tot
el territori nacional i té la seu a Madrid.
Article 3. Contingut.
1. En el Registre central de rebels civils, s’hi han
d’inscriure els noms i altres dades d’identitat de les persones demandades en un procés judicial el domicili de
les quals es desconeix i respecte a les quals no han
tingut resultat positiu les indagacions practicades d’acord amb el que disposen els articles 155 i 156 de
la Llei d’enjudiciament civil.
2. La inscripció en el Registre s’ha de practicar en
virtut d’una comunicació de l’òrgan judicial que hagi tractat infructuosament d’esbrinar el domicili d’un demandat
en un procediment tramitat davant seu, adjuntant-hi les
dades d’identitat de què disposi a propòsit de l’interessat.
3. El Registre inclou, juntament amb la inscripció
de cada rebel civil, la relació dels òrgans judicials que
hagin promogut la inscripció o hagin soicitat informació
sobre la seva localització, així com una referència als
processos en els quals aparegui com a demandat.
Article 4. Suport de la informació i règim de les comunicacions.
1. Les inscripcions han d’estar contingudes en un
fitxer apropiat per rebre, emmagatzemar i conservar tota
la informació que hagi de constar en el Registre i per
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poder recuperar-la i posar-la a disposició dels qui hi tinguin accés.
2. Les comunicacions entre òrgans judicials i el
Registre es fan per procediments telemàtics, de tal manera que el suport utilitzat asseguri l’autenticitat de la comunicació i del seu contingut, i quedi constància de la tramesa i la recepció íntegres, i del moment en què s’han
fet. Amb aquesta finalitat, els sistemes informàtics del
Registre són compatibles amb els dels òrgans judicials
per assegurar l’homogeneïtat de la comunicació.
Article 5. Accés al Registre.
1. A les dades contingudes al Registre, hi té accés
qualsevol òrgan judicial que necessiti comprovar si hi
estan inscrites persones sobre les quals l’òrgan judicial
hagi de fer gestions per conèixer el seu domicili.
2. També té accés al Registre qualsevol persona,
amb l’únic propòsit de saber si hi està inscrita, així com
els processos a què es refereixi aquesta inscripció i les
anotacions que l’acompanyin.
3. A soicitud dels interessats indicats a l’apartat
anterior d’aquest article, el Registre ha d’expedir una
certificació de les dades que hi figurin.
4. L’Administració General de l’Estat pot elaborar
i publicar estadístiques dels assentaments continguts en
el Registre, eludint qualsevol referència personal en la
informació i tenint en compte el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i les seves disposicions
complementàries.
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Disposició transitòria segona. Comunicacions de sentències anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret.
1. Les comunicacions que els òrgans judicials adrecin al Ministeri de Justícia, a propòsit de demandats
amb domicili desconegut i que tinguin entrada abans
de la data en què el Registre entri en funcionament,
s’han d’inscriure a partir d’aquella data, amb indicació
de la data en què es van rebre.
2. A aquests efectes, els tribunals competents en
la matèria poden remetre al gestor del Registre les dades
a què es refereix l’article 3, relatives a les resolucions
dictades a partir de la vigència de la Llei d’enjudiciament
civil i abans de la data en què el Registre entri en funcionament.
Disposició final primera. Facultats de desplegament.
S’autoritza el ministre de Justícia perquè adopti les
mesures necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquest Reial decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 1 de març de 2002.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Justícia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

Article 6. Canceacions.
1. La canceació registral, que es practica a instància de l’interessat, per comunicació de l’òrgan judicial
o d’ofici, l’ha d’acordar, en tot cas, el Ministeri de Justícia.
2. És procedent cancear la inscripció del rebel civil
mitjançant soicitud del mateix rebel en la qual ha d’indicar el domicili on se li puguin adreçar les comunicacions judicials o per comunicació de qualsevol òrgan
judicial al Registre esmentant el coneixement del domicili
d’una persona que hi figuri inscrita. Amb caràcter simultani a la canceació, el Registre ha de posar en coneixement dels òrgans judicials que apareguin anotats al costat de la inscripció les dades facilitades del domicili.
3. En el cas que es denegui la canceació instada
per l’interessat perquè no reuneix els requisits que li
són exigibles legalment, el Registre ha d’indicar-li els
defectes que hagi apreciat i recordar-li la possibilitat de
tornar a instar aquesta canceació quan hagin quedat
reparats. Sense perjudici del seu dret a tornar a soicitar
aquesta canceació del Registre, l’interessat es pot adreçar a l’òrgan judicial autor de la comunicació originària
perquè sigui aquest el que s’adreci al Registre i demani
la canceació de la inscripció en qüestió.
4. També és procedent cancear d’ofici les inscripcions respecte de les quals no hi hagi hagut comunicacions o consultes en un termini de cinc anys.
Disposició transitòria primera. Implantació gradual de
les comunicacions telemàtiques.
Mentre els òrgans judicials no tinguin els mitjans
necessaris per efectuar les comunicacions telemàtiques
a les quals es refereix l’article 4, aquestes s’han de fer
per altres mitjans que permetin tenir constància de l’origen de la comunicació rebuda.
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REIAL DECRET 232/2002, d’1 de març, pel
qual es regula el Registre de sentències sobre
responsabilitat penal dels menors. («BOE» 65,
de 16-3-2002.)

La Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora
de la responsabilitat penal dels menors, estableix en la
disposició addicional tercera que el Ministeri de Justícia
ha de portar un registre de sentències fermes, dictades
en aplicació d’aquesta Llei, a les dades de les quals poden
accedir exclusivament els jutges de menors i el Ministeri
Fiscal. En conseqüència, cal establir reglamentàriament
aquest Registre, regulant-ne l’organització i el contingut
i els procediments per inscriure-s’hi i accedir-hi.
Les previsions que conté la Llei orgànica esmentada
per afrontar les conductes iícites dels menors són de
naturalesa sancionadora i educativa, i encara que demanin una actuació judicial davant de fets que infringeixen
les normes legals, s’adopten des d’una perspectiva
correctiva i educativa amb la finalitat d’aconseguir la
reinserció i la recuperació del menor infractor per a la
societat. Així, l’article 51 permet al jutge, per un procediment determinat, deixar sense efecte la mesura o
substituir-la, amb la qual cosa la llista de possibles mesures imposades excedeix en nombre la de penes aplicables als majors d’edat.
S’encomana també al jutge un estudi singular i específic en cada cas, i en l’expedient han de constar les
dades psicològiques, educatives, familiars i d’entorn
social del menor afectat. Per fer-ho és de gran utilitat
l’existència d’un Registre on consti la referència dels que
han estat sentenciats pels tribunals de menors, de tal
manera que els jutges de menors i el ministeri fiscal
puguin conèixer aquests possibles precedents d’un

