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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
2073 Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres 

administratius de suport a l’Administració de Justícia.

Mitjançant el Reial decret de 2 d’octubre de 1878 es va disposar ja l’establiment al 
Ministeri de Gràcia i Justícia d’un registre central de processats i un altre de penats, 
conseqüència de la necessitat de satisfer un fi jurídic elemental: fer possible la demostració 
de la reincidència per a l’aplicació més justificada dels corresponents preceptes del Codi 
penal, així com per poder establir les mesures cautelars necessàries que asseguressin la 
presència de l’inculpat en el judici.

La promulgació de lleis generals de tanta transcendència pública i privada com la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, constitueixen elements determinants en la seva evolució. 
D’altra banda, els acords o convenis subscrits amb estats en àmbits de cooperació bilateral 
o multilateral i les normes comunitàries obliguen el Registre a una contínua avaluació dels 
seus procediments, i a innovar-los quan sigui necessari, però amb respecte als principis a 
què respon la seva creació.

Amb posterioritat, i en virtut dels reials decrets 231/2002, d’1 de març, 232/2002, d’1 
de març, i 355/2004, de 5 de març, van entrar en funcionament els registres centrals de 
rebels civils, de sentències de responsabilitat penal dels menors i per a la protecció de les 
víctimes de violència domèstica.

El Pla de transparència judicial, aprovat per l’Acord del Consell de Ministres de 25 
d’octubre de 2005, estableix dins els seus objectius la millora del sistema de registres 
judicials, que constitueix un referent ineludible per a l’exercici eficaç de les funcions que, 
en matèria penal, i en el cas del Registre central de rebels civils, en matèria civil, les lleis 
atribueixen a l’Administració de justícia.

La consecució d’aquest objectiu passa per proporcionar als jutges, fiscals, secretaris 
judicials i policia judicial noves eines de treball que facilitin el maneig de la informació i 
permetin que determinats usuaris –prèviament definits, en funció del tipus d’informació 
que hagin de manejar– tinguin un coneixement complet de la informació que necessiten 
per a l’exercici de les funcions que tenen encomanades i per a la presa de decisions 
correcta.

Ara, com a novetat més destacada, mitjançant aquest Reial decret, es porta a terme la 
creació i posada en funcionament del Registre de mesures cautelars, requisitòries i 
sentències no fermes, previst a la disposició addicional segona de la Llei d’enjudiciament 
criminal, que, en l’ordre jurisdiccional penal, constitueix un instrument de gran utilitat que 
permet a l’òrgan judicial disposar d’altres elements de judici, a més dels ja existents, a fi de 
ponderar les seves resolucions en les diferents fases del procés penal. Igualment és 
important oferir informació sobre l’existència d’ordres en vigor de crida i cerca o de detenció 
i posada a disposició, que permeten al jutge valorar l’existència de risc de fuga, en la 
resolució en què decideixi sobre la presó o llibertat provisional de l’imputat, tal com 
s’estableix a l’article 503.1.3r a), paràgraf 3r, de la Llei d’enjudiciament criminal de 14 de 
setembre de 1882.

La perillositat del subjecte és una dada fonamental a l’hora d’individualitzar la pena en 
la sentència, ja que el jutge ha de tenir en compte en imposar-la no solament la gravetat 
del fet, sinó també les circumstàncies personals del culpable, de conformitat amb el que 
disposa l’article 66.1.6è de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i 
per a la concessió del benefici de suspensió de la condemna no solament és necessari 
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que es compleixin els requisits que es determinen a l’article 81 del Codi penal, sinó que cal 
que el Tribunal també tingui en compte la perillositat del subjecte, així com l’existència 
d’altres procediments penals contra aquest, de conformitat amb l’article 80.1 del mateix 
text legal, per a la qual cosa pot ser una dada fonamental si es troba en presó provisional 
o patint una altra mesura cautelar en una causa penal diferent. També per a l’institut de la 
substitució de les penes de presó per les de localització permanent o de multa, és necessari 
tenir en compte les circumstàncies personals del reu, i la seva conducta, tal com preveu 
l’article 88.1 del Codi penal, per a la valoració del qual és igualment necessari conèixer si 
està incurs en altres causes criminals per delicte, i si en aquestes causes s’han acordat 
mesures cautelars contra ell.

A més, encara que aquest Registre no està concebut com a registre específic 
d’agressors sexuals, sens dubte la seva posada en funcionament contribueix a prevenir 
l’especial reincidència que es produeix en aquests tipus delictius. D’altra banda, un dels 
objectius perseguits és la protecció específica de les víctimes de delictes contra la llibertat 
i indemnitat sexual que siguin menors d’edat. Així, un dels aspectes innovadors que 
reflecteix la informació continguda en el Registre és precisament la condició de menor 
d’edat de les víctimes d’aquesta classe de delictes, fet que proporciona tant als jutjats i 
tribunals com a la policia judicial nous elements de coneixement que permetin una protecció 
més eficaç dels menors.

Aquestes, i altres moltes raons, avalen la necessitat d’organitzar aquest nou Registre, 
no en forma aïllada sinó en un conjunt organitzat que constitueixi un sistema d’informació 
integrat en què els diferents usuaris puguin obtenir, en funció de l’accés que els ha estat 
concedit, una informació adequada a les seves necessitats, ràpida i veraç.

Tot el que s’exposa justifica la conveniència de publicar una norma en què, en un 
sistema únic, es recullin i sistematitzin totes les disposicions, amb freqüència obsoletes, 
que regulen les competències, organització i àmbit d’actuació de diferents registres. La 
finalitat pretesa és que des d’un únic punt els jutjats i tribunals gestionin tant la incorporació 
de dades als diferents registres com les consultes que realitzin. En un període raonable, 
s’aconsegueix que la informació accedeixi als registres mitjançant l’abocament de dades 
des del sistema de gestió processal, d’aquesta manera el temps invertit en la gestió 
ordinària dels expedients serveix per a la inscripció en el Registre. Al mateix temps, 
s’estableix per a tots els registres que la transmissió i l’accés a la informació que continguin 
es realitzi a través de procediments telemàtics.

En definitiva, aquest sistema de registres administratius de suport a l’Administració de 
justícia té com a objecte principal servir de suport a l’activitat dels òrgans judicials i 
impulsar-ne la modernització. Al mateix temps, es persegueix contribuir a la connexió del 
sistema de registres amb els registres d’altres països de la Unió Europea d’acord amb el 
que preveuen la Decisió 2005/876/JAI del Consell, de 21 de novembre de 2005, i la 
proposta de Decisió marc del Consell relativa a l’organització i al contingut de l’intercanvi 
d’informació dels registres d’antecedents penals entre els estats membres.

El Reial decret dedica el capítol I a establir una sèrie de disposicions generals sobre 
l’objecte i la naturalesa del sistema de registres, i en destaca el caràcter no públic i la 
dependència del Ministeri de Justícia. L’article tercer es refereix a la inscripció de la 
informació procedent d’òrgans judicials estrangers i l’article quart a l’organització del 
sistema integrat.

El capítol II estableix els que poden accedir als diferents nivells d’informació en funció 
del perfil adjudicat.

El capítol III detalla la informació que ha de contenir cadascun dels registres i els 
terminis per a l’enviament d’aquesta informació. Com a novetat destacada, s’ha optat per 
incloure els actes de rebel·lia dins la informació que s’ha d’inscriure en el Registre de 
mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes en entendre que la declaració de 
rebel·lia es pot adoptar en diferents fases del procediment.

Les mesures de seguretat del sistema i de les dades que conté, de conformitat amb el 
que preveu la legislació sobre protecció de dades, són objecte de regulació al capítol IV.
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El capítol V s’ocupa de l’emissió del certificat de les inscripcions contingudes en el 
sistema de registres administratius de suport a l’Administració de justícia. Se’n regula 
l’emissió a instància del titular, i s’extremen les cauteles amb la finalitat d’evitar que les 
dades registrals siguin obtingudes per una persona diferent de l’afectat. S’estableix el 
procediment de la certificació de dades penals obtingudes directament pels òrgans judicials, 
respecte a les causes que es tramitin als jutjats, eliminant tràmits burocràtics sense cap 
disminució de la seguretat jurídica i regulant el marc de col·laboració entre administracions 
públiques, en línia amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El capítol VI desenvolupa qüestions relatives a la cancel·lació d’inscripcions. D’aquesta 
manera, s’ha pogut regular de forma unitària alguns aspectes importants del sistema 
registral, amb les particularitats pròpies de cada tipus d’assentament i respectant, pel que 
fa als antecedents penals, la regulació continguda a l’article 136 del Codi penal. El Reial 
decret conclou amb una referència a l’elaboració de la informació estadística que es pot 
derivar de les dades contingudes en el sistema de registres, informació de qualitat i 
d’enorme significat que s’ha de configurar com un important aspecte del Pla de transparència 
judicial.

El Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat, l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades i el Consell del Secretariat han emès un informe d’aquest Reial 
decret.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de febrer de 2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte crear el sistema de registres administratius de 
suport a l’Administració de justícia, i regular-ne l’organització i el funcionament.

2. Aquest sistema de registres està integrat pel Registre central de penats, el Registre 
central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica, el Registre central de 
mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes, el Registre central de rebels civils 
i el Registre de sentències de responsabilitat penal dels menors.

Article 2. Naturalesa del sistema de registres de suport a l’Administració de justícia.

1. El sistema de registres constitueix un sistema d’informació de caràcter no públic 
l’objectiu fonamental del qual és servir de suport a l’activitat dels òrgans judicials i del 
Ministeri Fiscal, de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i cossos de policia de les 
comunitats autònomes amb competències plenes en matèria de seguretat pública, i altres 
òrgans administratius, en l’àmbit de les competències delimitades en aquest Reial decret.

2. El seu àmbit d’activitat s’estén a tot el territori nacional, sense perjudici del que 
disposin els tractats internacionals subscrits en aquesta matèria per Espanya.

3. Aquest sistema, integrat per les bases de dades dels registres que a continuació 
es detallen, té per objecte, en cada cas:

a) Registre central de penats: la inscripció de les resolucions fermes per la comissió 
d’un delicte o falta que imposin penes o mesures de seguretat, dictades pels jutjats o 
tribunals de l’ordre jurisdiccional penal.

b) Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes: la 
inscripció de penes i mesures de seguretat imposades en sentència no ferma per un delicte 
o falta i mesures cautelars notificades a l’imputat que no siguin objecte d’inscripció en el 
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Registre central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica, actes de 
declaració de rebel·lia i requisitòries adoptades en el curs d’un procediment penal pels 
jutjats o tribunals de l’ordre jurisdiccional penal.

c) Registre central per a la protecció de les víctimes de violència domèstica: la 
inscripció de penes i mesures de seguretat imposades en sentència per un delicte o falta, 
mesures cautelars i ordres de protecció acordades en procediments penals en tramitació, 
contra alguna de les persones a les quals es refereix l’article 173.2 de la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Així mateix, la inscripció dels trencaments de 
qualsevol pena, mesura o ordre de protecció acordada en els procediments penals 
esmentats.

d) Registre central de rebels civils: la inscripció de demandats en qualsevol 
procediment civil el domicili dels quals es desconegui i sempre que no hagin tingut un 
resultat positiu les investigacions de domicili a què es refereix l’article 156 de la Llei 1/2000, 
de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

e) Registre central de sentències de responsabilitat penal dels menors: la inscripció 
de sentències condemnatòries fermes dictades pels jutjats i tribunals en aplicació de la Llei 
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Article 3. Informació procedent d’òrgans jurisdiccionals estrangers.

A més de les sentències i actes a què es refereix l’apartat 3.a) de l’article anterior, 
s’inscriuen en el Registre central de penats les sentències fermes següents dictades pels 
òrgans jurisdiccionals estrangers:

a) Les dictades pels jutjats i tribunals de qualsevol estat estranger, quan ho determinin 
els tractats internacionals sobre aquesta matèria subscrits per Espanya.

b) Les dictades per jutjats i tribunals europeus, d’acord amb el que preveuen els 
tractats internacionals d’assistència judicial en matèria penal subscrits per Espanya i les 
disposicions dictades per la Unió Europea.

c) Les dictades per jutjats i tribunals estrangers quan la seva execució es realitzi a 
Espanya. La inscripció es practica a instància de l’òrgan judicial espanyol que conegui de 
l’execució.

Article 4. Organització.

1. La gestió de les bases de dades que integren el sistema de registres administratius 
de suport a l’Administració de justícia correspon al Ministeri de Justícia, a través de la 
Secretaria d’Estat de Justícia.

2. En cada Registre hi ha d’haver un encarregat, que n’és el responsable de 
l’organització i gestió, i que ha d’adoptar les mesures necessàries per assegurar-ne el 
funcionament correcte, vetllar per la veracitat, confidencialitat i integritat de les inscripcions 
i impulsar el compliment del que és previst en matèria de cancel·lacions d’aquestes.

CAPÍTOL II

Accés a la informació

Article 5. Accés general a la informació continguda en el sistema de registres.

1. El Ministeri de Justícia autoritza, establint les mesures de seguretat oportunes, 
l’accés directe a la informació continguda en els registres centrals integrats en el sistema:

a) Als òrgans judicials, a través del personal de cada oficina judicial autoritzat pel 
secretari judicial, als efectes de la seva utilització en els procediments i les actuacions dels 
quals estan coneixent en l’àmbit de les seves respectives competències, d’acord amb les 
disposicions legals vigents.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 33  Dissabte 7 de febrer de 2009  Secc. I. Pàg. 5

b) Al Ministeri Fiscal, a través del personal de cada Fiscalia autoritzat pel fiscal en 
cap, quan sigui necessari per al compliment de les funcions que li atribueix a aquest la Llei 
d’enjudiciament criminal aprovada pel Reial decret de 14 de setembre de 1882; la Llei 
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la 
Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

2. En qualsevol cas, els interessats, acreditant la seva identitat, tenen dret a sol·licitar 
l’accés, mitjançant exhibició, únicament a les dades relatives a la seva persona contingudes 
en qualsevol dels registres a què es refereix aquest Reial decret.

Articulo 6. Accés a la informació continguda en el Registre central de penats i en el 
Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes.

A més dels indicats a l’article anterior, el Ministeri de Justícia autoritza, establint les 
mesures de seguretat oportunes, l’accés directe a la informació continguda en el Registre 
central de penats i en el Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències 
no fermes, sempre que en un i altre cas es refereixi a inscripcions no cancel·lades, a:

a) La policia judicial, a través dels funcionaris autoritzats que duguin a terme aquestes 
funcions, mentre sigui necessari per a l’exercici de les competències que preveu l’article 
549.1 de la Llei orgànica del poder judicial.

b) Les unitats d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil responsables de 
la concessió dels permisos d’armes, a través dels funcionaris autoritzats en relació amb els 
fins que tenen encomanats.

c) Les unitats del Cos Nacional de Policia responsables de l’expedició del passaport, 
a través dels funcionaris autoritzats en relació amb els fins que tenen encomanats.

d) Les unitats del Cos Nacional de Policia responsables del control d’entrada i sortida 
del territori nacional, a través dels funcionaris autoritzats en relació amb els fins que tenen 
encomanats.

Articulo 7. Accés a la informació continguda en el Registre central de protecció a les 
víctimes de violència domèstica.

1. A més dels indicats a l’article 5, el Ministeri de Justícia autoritza, establint les 
mesures de seguretat oportunes, l’accés directe a la informació continguda en el Registre 
central de protecció a les víctimes de violència domèstica a:

a) La policia judicial, a través dels funcionaris autoritzats que duguin a terme aquestes 
funcions, mentre sigui necessari per a l’exercici de les competències que preveu l’article 
549.1 de la Llei orgànica del poder judicial.

b) Les unitats d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil responsables de 
la concessió dels permisos d’armes, a través dels funcionaris autoritzats en relació amb els 
fins que tenen encomanats.

c) Les unitats del Cos Nacional de Policia responsables de l’expedició del passaport, 
a través dels funcionaris autoritzats en relació amb els fins que tenen encomanats.

d) Les unitats del Cos Nacional de Policia responsables del control d’entrada i sortida 
del territori nacional, a través dels funcionaris autoritzats en relació amb els fins que tenen 
encomanats.

e) Les unitats de policia especialment encarregades del control i seguiment de la 
violència domèstica, exclusivament en l’àmbit de les seves competències de protecció de 
víctimes de violència domèstica o de gènere, a través dels funcionaris autoritzats.

f) Les comunitats autònomes, exclusivament en l’àmbit de les seves competències 
de protecció de les víctimes de violència domèstica o de gènere, a través del responsable 
del punt de coordinació o, si s’escau, a través de les persones designades per aquest 
responsable. Aquest accés directe s’entén sense perjudici de les comunicacions que 
preveu la disposició addicional primera d’aquest Reial decret.

g) Les delegacions i subdelegacions del Govern, exclusivament en l’àmbit de les 
seves competències de protecció de víctimes de violència domèstica o de gènere. En el 
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cas de les delegacions del Govern, a través del responsable de la unitat de coordinació 
contra la violència sobre la dona o les persones que aquest designi; en el cas de les 
subdelegacions del Govern, a través del responsable de la unitat contra la violència sobre 
la dona o les persones que aquest designi.

h) L’Administració penitenciària, exclusivament en l’àmbit de les seves competències 
de protecció de les víctimes de la violència domèstica o de gènere, a través dels funcionaris 
autoritzats.

2. L’encarregat del Registre central de protecció de víctimes de violència domèstica 
ha de comunicar almenys setmanalment a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a 
l’Institut Social de la Marina i a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda la informació relativa als procediments 
acabats per sentència ferma condemnatòria que s’inscriguin en el dit Registre per la 
comissió d’un delicte dolós d’homicidi en qualsevol de les seves formes o de lesions quan 
l’ofesa pel delicte sigui cònjuge o excònjuge del condemnat o estigui o hagi estat lligada a 
ell per una relació d’afectivitat anàloga als efectes de donar compliment al que preveu la 
disposició addicional primera de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere.

CAPÍTOL III

Informació continguda en el sistema

Article 8. Informació de caràcter general continguda en els registres integrats en el 
sistema.

La informació continguda en els registres centrals integrats en el sistema ha de 
comprendre, amb caràcter general, les dades següents:

a) Nom i cognoms del condemnat, rebel, sotmès a mesures de seguretat o mesura 
cautelar, àlies si s’escau, sexe, data de naixement, nom dels pares, localitat, província, 
país de naixement, domicili conegut, nacionalitat i document nacional d’identitat o NIE, 
passaport o targeta d’identitat en el cas dels estrangers.

b) Òrgan judicial que acorda la resolució, data de la resolució, classe i número de 
procediment, i número d’identificació general.

c) Les dades personals identificatives de la víctima, domicili o domicilis coneguts de 
la víctima, i relació de parentiu entre la víctima i el condemnat o denunciat, sempre que 
sigui necessari i, en tot cas, en els procediments de violència domèstica o de gènere.

d) La condició de menor d’edat de la víctima quan es tracti de delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexuals.

Article 9. Informació continguda en la inscripció de sentències fermes que imposin penes 
o mesures de seguretat a majors d’edat.

Quan es tracti de sentències fermes que imposin penes o mesures de seguretat a 
majors d’edat s’hi han d’inscriure, a més, les dades següents:

a) Data de la sentència que imposi la pena o mesura de seguretat.
b) Data de fermesa de la sentència.
c) Òrgan judicial sentenciador.
d) Condició de reincident i/o reu habitual del condemnat si s’escau.
e) Òrgan judicial d’execució de la sentència, si s’escau.
f) Número i any de l’executòria.
g) Delicte o delictes i precepte penal aplicat.
h) Pena o penes principals i accessòries, mesura de seguretat i la seva durada i 

quantia de la multa amb referència a la seva durada i quota diària o multa proporcional.
i) Data de comissió del delicte.
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j) Participació com a autor o còmplice i grau.
k) Substitució de les penes o mesures de seguretat, si s’escau.
l) Suspensió de l’execució de les penes o mesures de seguretat, si s’escau, data de 

notificació, així com termini pel qual es concedeix la suspensió.
m) Pròrroga de la interlocutòria de suspensió de les penes.
n) Data de la revocació de la interlocutòria de suspensió de les penes o mesures de 

seguretat.
ñ) Data de la remissió definitiva de la pena, compliment efectiu d’aquesta o 

prescripció.
o) Data del cessament de la mesura de seguretat.
p) Expulsió i data d’aquesta, quan s’acordi com a substitució de la pena o mesura de 

seguretat.
q) Compliment.
r) Acumulació de penes.
s) Responsabilitat civil derivada de la infracció penal.

Article 10. Informació continguda en la inscripció de mesures cautelars, requisitòries, 
actes de rebel·lia o sentències no fermes imposades a majors d’edat.

Quan es tracti de mesures cautelars, requisitòries, actes de rebel·lia o sentències no 
fermes imposades a majors d’edat s’hi han d’inscriure, a més, les dades següents:

a) Mesures cautelars, personals o reals i ordres de protecció en els procediments de 
violència domèstica o de gènere, indicant-hi data d’adopció, de notificació al sotmès a la 
mesura o ordre de protecció i de cancel·lació i, si s’escau, tipus, contingut, àmbit i durada, 
així com les seves modificacions o substitucions, i delicte o falta objecte del procediment. 
En relació amb les ordres de protecció s’han d’indicar la situació i l’origen de la sol·licitud.

b) Sentències no fermes indicant òrgan enjudiciador, procediment, data d’aquesta i, 
si s’escau, delictes o faltes declarats, penes o mesures de seguretat imposades, la seva 
durada o quantia.

c) Ordres de cerca, indicant l’òrgan judicial que l’acorda, data d’aquesta, tipus de 
procediment, delicte objecte del procediment, pena i durada d’aquesta.

d) Ordres europees de detenció i lliurament emeses per les autoritats judicials 
espanyoles.

e) Interlocutòria de rebel·lia indicant data de la interlocutòria i de la seva anul·lació.

Article 11. Informació continguda en les inscripcions en el Registre central de sentències 
fermes de menors.

Quan es tracti d’inscripcions en el Registre central de sentències fermes de menors, 
s’hi han d’inscriure, a més, les dades següents:

a) Data en què adquireix fermesa la sentència, així com la suspensió, reducció o 
substitució de la mesura que acordi el jutge mitjançant interlocutòria motivada, quan 
aquesta sigui ferma, i altres dades de l’executòria.

b) Les mesures imposades al menor, la seva durada i, si s’escau, el lloc de 
compliment.

c) La data de prescripció, de compliment o finalització per qualsevol causa de la 
mesura o mesures imposades.

Article 12. Informació continguda en les inscripcions en el Registre central de rebels 
civils.

Quan es tracti d’inscripcions en el Registre central de rebels civils, s’hi han d’inscriure, 
a més, les dades següents:

a) Òrgans judicials que hagin promogut la inscripció o sol·licitat informació sobre la 
localització de la persona inscrita, així com referència als processos en què aparegui com 
a demandat.
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b) Data de la resolució en què s’acordi la comunicació mitjançant edictes al demandat, 
el domicili del qual es desconeix i no hagin tingut un resultat positiu les investigacions 
practicades.

Article 13. Inclusió de dades en el sistema.

1. La transmissió de dades als registres centrals l’ha de fer a través de procediments 
electrònics el secretari judicial que correspongui. A aquest efecte, el secretari judicial ha de 
verificar l’exactitud del contingut de la informació que, prèviament emplenada pel personal 
de l’oficina judicial sota la seva direcció, es trameti als registres centrals. Aquesta informació 
s’ha de remetre en els terminis següents:

a) De forma immediata i, en qualsevol cas, en el termini màxim de cinc dies des de 
la fermesa de la sentència o interlocutòria de rebel·lia, des que s’adopti la mesura cautelar 
o sentència no ferma o des que s’acordi la comunicació edictal quan es tracti d’inscripcions 
en els registres centrals de penats, mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes, 
rebels civils i sentències de responsabilitat penal dels menors.

b) De forma immediata i, en qualsevol cas, en el termini màxim de vint-i-quatre hores 
des de la fermesa de la sentència o des que s’adopti la mesura cautelar o sentència no 
ferma quan es tracti d’inscripcions en el Registre central per a la protecció de les víctimes 
de violència domèstica. Quan les circumstàncies tècniques impedeixin la transmissió 
telemàtica a aquest Registre central, la transmissió de dades es pot fer mitjançant la 
tramesa a l’encarregat del registre dels models aprovats mitjançant una ordre del ministre 
de Justícia. Els secretaris judicials han d’ordenar que es remeti en el termini esmentat una 
còpia impresa d’aquests a la policia judicial als efectes de la seva execució i seguiment.

2. Quan les condicions tècniques ho permetin, la transmissió de la informació s’ha de 
fer directament des de les aplicacions de gestió processal i les firmes plasmades en els 
documents s’han de substituir per les corresponents signatures electròniques 
reconegudes.

CAPÍTOL IV

Mesures de seguretat

Article 14. Seguretat del sistema.

1. En el sistema de registres administratius de suport a l’Administració de justícia 
s’han d’implantar les mesures de seguretat que corresponguin, de conformitat amb el Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament 
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

De cada intent d’accés s’ha de desar com a mínim la identificació de l’usuari, la data i 
hora en què es va realitzar, el fitxer accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o 
denegat. En cas que l’accés hagi estat autoritzat, és necessari desar la informació que 
permeti identificar el registre accedit.

2. Les xarxes de comunicació electrònica gestionades per les comunitats autònomes 
que donin suport als òrgans judicials han d’estar connectades amb el sistema de registres 
centrals, en un entorn integrat en xarxa, que garanteixi la confidencialitat i l’autenticitat 
d’aquestes comunicacions.

Article 15. Seguretat de les dades.

A les dades de caràcter personal contingudes en el sistema de registres administratius 
de suport a l’Administració de justícia s’han d’aplicar les mesures de seguretat que 
corresponguin, de conformitat amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal.
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CAPÍTOL V

Certificació de les dades

Article 16. Certificació de les dades inscrites en el sistema de registres administratius de 
suport a l’Administració de justícia.

S’emeten certificats de les dades inscrites en el sistema de registres administratius de 
suport a l’Administració de justícia en els casos següents:

a) Els òrgans judicials, en relació amb les causes que tramitin i per a la seva unió al 
procediment, poden obtenir directament, a través del personal de l’oficina judicial autoritzat 
pel secretari judicial, les dades incloses en les bases de dades del sistema de registres 
administratius de suport a l’Administració de justícia. Les dades així obtingudes s’han 
d’aportar al procediment judicial mitjançant una diligència de constància del secretari 
judicial amb plena validesa jurídica, sense necessitat de sol·licitar un certificat al responsable 
de Registre.

Sense perjudici d’això, els òrgans judicials poden sol·licitar el certificat al Registre, per 
via telemàtica i d’acord amb un model normalitzat.

b) L’encarregat dels registres integrats en el sistema de registres administratius de 
suport a l’Administració de justícia ha d’informar les autoritats d’estats estrangers, en la 
forma que determinin les normes comunitàries i els tractats internacionals d’assistència 
judicial en matèria penal subscrits per Espanya, quant a les sentències condemnatòries 
fermes imposades a majors d’edat relatives a estrangers o espanyols de què hi hagi 
constància.

c) L’encarregat dels registres integrats en el sistema de registres administratius de 
suport a l’Administració de justícia, sempre que no es tracti d’informació reservada a jutges 
i tribunals, ha d’informar igualment de les dades contingudes en les inscripcions dels 
registres centrals de penats, de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes, de 
protecció de les víctimes de violència domèstica i de rebels civils, a instància de qualsevol 
òrgan de les administracions públiques davant el qual es tramiti un procediment en què 
sigui preceptiu aquest certificat per accedir a un dret o adquirir una condició determinada 
amb consentiment de l’interessat, llevat que una norma amb rang de llei ho exceptuï. 
Aquesta informació s’ha de limitar únicament a les dades relatives a la persona de 
l’interessat

Article 17. Certificació a petició del titular interessat.

1. A petició del titular interessat, es poden certificar directament les dades relatives a 
la seva persona contingudes en les inscripcions dels registres centrals de penats, de 
mesures cautelars requisitòries i sentències no fermes, de protecció de les víctimes de 
violència domèstica, de sentències de responsabilitat penal dels menors i de rebels civils i 
subscriure certificats negatius respecte a persones que no hi figurin inscrites.

2. Els certificats es poden sol·licitar respecte d’un o diversos registres integrats en el 
sistema o respecte de tots. Si es tracta de menors d’edat, la sol·licitud l’ha d’efectuar, en 
tot cas, el seu representant legal. El certificat positiu ha de contenir la transcripció de les 
dades inscrites, tal com es trobin en el Registre en el moment de la seva expedició, 
excloent-ne les inscripcions que, conforme a una norma amb rang de llei, estiguin a 
disposició únicament dels òrgans jurisdiccionals.

3. Els certificats s’han de lliurar directament al titular de la informació penal o al seu 
representant degudament acreditat per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància 
fidedigna.

4. Els particulars poden sol·licitar i rebre per correu el certificat corresponent a les 
seves dades personals. Mitjançant una ordre del ministre de Justícia s’han de determinar 
els requisits i les condicions perquè aquestes sol·licituds es puguin tramitar per via 
telemàtica.

5. Els espanyols que es troben a l’estranger poden sol·licitar el certificat a l’oficina 
consular d’Espanya, amb l’acreditació prèvia de la seva personalitat. Poden sol·licitar la 
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tramesa del certificat al consolat esmentat, per correu al lloc assenyalat a aquest efecte, o 
nomenar un representant per recollir el certificat en el Registre central o en una gerència 
territorial del Ministeri de Justícia.

6. Els certificats a què es refereixen aquest article i l’apartat c) de l’article anterior no 
inclouen dades relatives a les inscripcions derivades de la comissió de faltes.

CAPÍTOL VI

Cancel·lació o rectificació d’inscripcions

Article 18. Normes generals de cancel·lació o rectificació d’inscripcions.

1. La cancel·lació de les inscripcions es practica d’ofici, a instància de l’interessat, o 
mitjançant una comunicació de l’òrgan judicial.

Correspon al Ministeri de Justícia resoldre el procediment per a la cancel·lació de les 
inscripcions, sigui quina sigui la forma d’iniciació del procediment.

2. Els interessats poden sol·licitar la cancel·lació o rectificació de les seves dades 
contingudes en el sistema de registres administratius del Ministeri de Justícia de suport a 
l’Administració de justícia. A aquests efectes, han de dirigir una sol·licitud en què s’ha de 
fer constar nom i cognoms, filiació, localitat, província, data de naixement i document 
nacional d’identitat, NIE o targeta d’identitat o passaport en el cas d’estrangers, i al model 
de sol·licitud s’ha d’adjuntar l’original dels documents anteriors o una còpia compulsada 
d’aquests. En la sol·licitud s’ha de fer constar de manera obligatòria un domicili als efectes 
de notificacions. Mitjançant una ordre del ministre de Justícia, s’han de determinar els 
requisits i les condicions perquè les sol·licituds es puguin tramitar per via telemàtica.

3. També s’hi ha de fer constar la causa o causes de la cancel·lació o rectificació que 
se sol·licita, i es poden aportar tots els documents que puguin ser determinants per al fi 
sol·licitat.

4. A l’expedient iniciat a instància de l’interessat s’han de portar les inscripcions 
afectades i si de l’anàlisi d’aquestes, o del que ha aportat el sol·licitant, es dedueix que no 
es donen els requisits necessaris per procedir a la cancel·lació o rectificació, el Ministeri de 
Justícia ha de denegar motivadament la petició.

5. L’encarregat del Registre, d’ofici, quan tingui coneixement a través de les dades 
que consten en el Registre que es donen els requisits legalment establerts per a la 
cancel·lació d’una inscripció, ha de procedir a elevar proposta de cancel·lació.

Quan es tracti de procediments penals que hagin donat lloc a inscripcions en què no 
s’hagi comunicat cap modificació durant els terminis de prescripció establerts en els articles 
131 i 133 del Codi penal, l’encarregat del Registre central s’ha de dirigir al secretari judicial 
del corresponent òrgan judicial a l’efecte de verificar-ne l’estat processal, i procedir a 
cancel·lar la inscripció quan així resulti de la comunicació que aquest li remeti.

Article 19. Cancel·lació d’inscripcions d’antecedents penals.

1. Les inscripcions d’antecedents penals es cancel·len, d’ofici o a instància del titular 
de les dades, o mitjançant una comunicació de l’òrgan judicial, quan, havent-se extingit la 
responsabilitat penal, han transcorregut, sense delinquir de nou, els terminis previstos i 
s’han complert la resta de requisits assenyalats a l’article 136 del Codi penal.

2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de l’interessat i no consti l’informe 
del Jutjat o Tribunal en relació amb el compliment dels requisits establerts a l’article 136 del 
Codi penal, el Registre de penats ha de remetre l’expedient en el termini de quinze dies a 
fi que informi preceptivament en el termini màxim de dos mesos sobre la cancel·lació 
sol·licitada. El termini màxim per resoldre i notificar el procediment és de tres mesos.

3. La informació relativa a les inscripcions cancel·lades s’ha de conservar en una 
secció especial i separada a disposició únicament dels jutjats i tribunals espanyols.
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Article 20. Còmput del termini de cancel·lació d’inscripcions de penes suspeses.

Quan la cancel·lació de les inscripcions d’antecedents penals es refereixi a penes 
privatives de llibertat suspeses perquè se’ls ha aplicat la remissió condicional, el termini de 
cancel·lació, una vegada obtinguda la remissió definitiva, es computa en la forma que 
estableix l’article 136.3 del Codi penal.

Article 21. Pluralitat d’antecedents penals.

Quan s’iniciï un expedient de cancel·lació d’antecedents penals d’ofici o a instància de 
part, i s’hagi de cursar en diversos jutjats o tribunals, s’ha de remetre l’original al que hagi 
dictat l’última sentència i còpies autenticades a cadascun dels restants, i en l’ofici de 
remissió ha de constar la llista de jutjats o tribunals als quals se sol·licita informació.

Article 22. Cancel·lació d’inscripcions de mesures cautelars, ordres de protecció, ordres 
de cerca, sentències no fermes i actes de rebel·lia penal.

1. La cancel·lació es produeix amb caràcter automàtic quan es produeixi la 
comunicació judicial en què s’expressi el cessament de la seva vigència.

2. També es cancel·len les inscripcions de mesures cautelars, ordres de protecció i 
sentències no fermes relatives a un procediment en tramitació quan es procedeixi a la 
inscripció d’una sentència ferma recaiguda en el mateix procediment.

3. Així mateix, l’acumulació d’un procediment o la inhibició a favor d’un altre jutjat 
produeixen la cancel·lació de les corresponents anotacions quan l’encarregat del Registre 
verifiqui la inscripció de la mesura cautelar, ordre de protecció, ordre de cerca o interlocutòria 
de rebel·lia penal en el procediment resultant de l’acumulació o la inhibició.

Article 23. Cancel·lació de les inscripcions de rebels civils.

1. És procedent la cancel·lació de la inscripció del rebel civil a instància de l’interessat. 
L’interessat també es pot dirigir a l’òrgan judicial que remet la comunicació originària 
perquè sigui l’òrgan judicial el que es dirigeixi al Registre sol·licitant la cancel·lació de la 
inscripció en qüestió. En la sol·licitud ha d’indicar el domicili al qual es poden dirigir les 
comunicacions judicials.

2. Quan s’acordi la cancel·lació, el Registre ha de comunicar el nou domicili als 
òrgans judicials que apareguin anotats al costat de la inscripció.

3. En cas que es denegui la cancel·lació instada per l’interessat perquè hi ha dubtes 
racionals sobre l’exactitud del domicili facilitat, el Registre li ha d’indicar els defectes que 
hagi apreciat i recordar-li la possibilitat d’instar novament aquesta cancel·lació quan hagin 
quedat solucionats.

Article 24. Cancel·lació de les inscripcions del Registre central de sentències sobre 
responsabilitat penal dels menors.

Transcorreguts deu anys, a comptar que el menor hagi assolit la majoria d’edat i 
sempre que les mesures judicialment imposades hagin estat executades en la seva 
plenitud o hagin prescrit, el Ministeri de Justícia ha de procedir d’ofici a la cancel·lació de 
totes les inscripcions de sentències referents a aquest que constin en el Registre.

Article 25. Efectes de la cancel·lació.

La cancel·lació registral prevista en aquest Reial decret dóna lloc a l’eliminació de les 
dades de caràcter personal, sense perjudici del que disposa l’article 19.3 d’aquest Reial 
decret i a excepció de les que siguin necessàries perquè sigui possible elaborar les 
estadístiques que preveu l’article 27.
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Article 26. Tutela de drets.

De conformitat amb el que disposa l’article 18.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els interessats poden sol·licitar la 
tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb l’exercici dels seus 
drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Article 27. Informació estadística.

L’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes amb competències en 
matèria de justícia, en el marc del Pla de transparència judicial, poden elaborar estadístiques 
de les dades contingudes en els registres centrals, eludint tota 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, i les seves disposicions complementàries. En particular, el Registre 
per a la protecció de les víctimes de violència domèstica ha de proporcionar a la Delegació 
de Govern per a la Violència de Gènere la informació necessària per permetre l’adequat 
coneixement, anàlisi i avaluació de la violència de gènere, a excepció de les dades de 
caràcter personal dels intervinents en els procediments judicials. Les dades estadístiques 
han de seguir els criteris que estableixi la Comissió Nacional d’Estadística Judicial.

Disposició addicional primera. Comunicació de les ordres de protecció a les administracions 
públiques competents en matèria de protecció social.

1. Els secretaris dels jutjats i tribunals han de comunicar les ordres de protecció de 
les víctimes de violència domèstica que s’adoptin i les seves respectives sol·licituds, 
mitjançant testimoni íntegre, a aquell o aquells punts de coordinació designats per la 
comunitat autònoma corresponent, que constitueixen l’únic canal de notificació d’aquestes 
resolucions a centres, unitats, organismes i institucions competents en matèria de protecció 
social en relació amb aquestes víctimes, d’acord amb el que estableix l’apartat 8 de l’article 
544 ter de la Llei d’enjudiciament criminal.

La comunicació del secretari judicial s’ha de remetre en un termini mai superior a 24 
hores des de la seva adopció, per via telemàtica o electrònica o, si no, per mitjà de fax o 
correu urgent.

2. El punt de coordinació designat ha de fer referència al centre, unitat, organisme o 
institució que centralitza la informació, la seva adreça postal i electrònica, números de 
telèfon i fax, règim horari i persona o persones responsables d’aquell. En el cas de 
comunitats autònomes pluriprovincials, es pot identificar un punt de connexió específic per 
a cada província.

3. El Consell General del Poder Judicial ha de mantenir una relació actualitzada dels 
punts de coordinació designats, remetre aquesta identificació en la seva integritat i les 
seves modificacions o actualitzacions als ministeris de Justícia, d’Igualtat i de l’Interior, així 
com a la Fiscalia General de l’Estat i al Tribunal Superior de Justícia, deganats i jutjats 
d’instrucció de l’àmbit autonòmic corresponent.

Disposició addicional segona. Prestació de consentiment.

Als efectes del que disposen els articles 6.b) i c) i 7.1.b) i c) d’aquest Reial decret, 
l’accés de les unitats d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, i de les unitats 
del Cos Nacional de Policia responsables de l’expedició del passaport, a la informació 
continguda en les bases de dades del sistema de registres administratius de suport a 
l’Administració de justícia requereix el consentiment previ de l’interessat, que ho pot 
manifestar en la mateixa sol·licitud.

Disposició addicional tercera. Jurisdicció militar.

Els òrgans de la jurisdicció militar estan subjectes al que disposa aquesta norma, 
excepte en el que no els sigui aplicable.
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Disposició transitòria primera. Comunicacions anteriors a l’entrada en vigor del Reial 
decret.

Les comunicacions que els òrgans judicials hagin dirigit al Ministeri de Justícia abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es regeixen per la normativa anterior, si n’hi ha.

Disposició transitòria segona. Inscripció de mesures cautelars personals, requisitòries i 
sentències no fermes acordades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Les mesures cautelars de caràcter personal i les requisitòries i les sentències no 
fermes acordades o dictades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i que es 
trobin en vigor s’han d’inscriure en el Registre central de mesures cautelars, requisitòries i 
sentències no fermes.

Aquestes inscripcions s’han d’efectuar en el termini de tres mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria tercera. Inscripció de penes derivades de la comissió d’una falta en 
els registres de penats i rebels i mesures cautelars, requisitòries i sentències no 
fermes.

La inscripció de resolucions fermes en els registres de penats i rebels i mesures 
cautelars, requisitòries i sentències no fermes per la comissió d’una falta es produeix a 
partir del moment en què es trobi en funcionament el sistema d’enviament automàtic de 
dades previst a l’article 13.2 d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden expressament derogats el Reial decret de 2 d’octubre de 1878; la Reial Ordre 
d’1 d’abril de 1896; el Reial decret 2012/1983, de 28 de juliol, sobre cancel·lació 
d’antecedents penals; el Reial decret 231/2002, d’1 de març, pel qual es regula el Registre 
central de rebels civils; el Reial decret 232/2002, d’1 de març, pel qual es regula el Registre 
de sentències fermes sobre responsabilitat penal dels menors; el Reial decret 355/2004, 
de 5 de març, pel qual es regula el Registre central per a la protecció de les víctimes de la 
violència domèstica, i totes les disposicions contingudes en normes del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.5 de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre de Justícia a dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per al desplegament d’aquesta norma.

Disposició final tercera. Alimentació automàtica de la informació continguda en el 
sistema.

El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb traspassos rebuts en matèria 
de justícia han de realitzar les modificacions oportunes en els respectius sistemes de 
gestió processal perquè la transmissió de la informació que preveu l’article 13.2 d’aquest 
Reial decret tingui lloc en el termini màxim de divuit mesos, a partir de l’entrada en vigor 
del Reial decret.
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Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 6 de febrer de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
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