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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
18912 Reial decret 1611/2011, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 

95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres administratius 
de suport a l’Administració de Justícia.

Pel Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, es va regular el Sistema de registres 
administratius de suport a l’Administració de Justícia, un dels objectius fonamentals del 
qual és proporcionar a jutges, fiscals, secretaris judicials i policia judicial les eines 
necessàries per a l’exercici de les funcions que tenen encomanades. Aquest Reial decret 
proporcionava a més el marc jurídic necessari per a la integració dels diferents registres 
existents millorant així la qualitat de la informació i simplificant les tasques dels diferents 
usuaris.

La regulació per primera vegada de la responsabilitat penal de les persones jurídiques 
operada per la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, incideix de manera directa en l’organització 
del sistema de registres que, per tal de complir millor les funcions abans assenyalades, 
ha d’adaptar el seu funcionament al mandat derivat d’aquestes normes, desenvolupant 
les funcionalitats necessàries per incorporar a les bases de dades corresponents la nova 
informació exigida. D’acord amb l’experiència assolida durant el període de funcionament 
del Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres 
administratius de suport a l’Administració de Justícia, sembla igualment aconsellable 
matisar la forma en què els interessats han d’acreditar la personalitat i si s’escau la 
condició de representant legal quan sol·licitin accés a la informació continguda en el 
sistema de registres als efectes de la seva possible cancel·lació o rectificació.

Sobre el present Reial decret n’han emès informe el Consell General del Poder 
Judicial, la Fiscalia General de l’Estat, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el 
Consell del Secretariat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre 
de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de novembre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el 
Sistema de registres administratius de suport a l’Administració de Justícia.

El Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres 
administratius de suport a l’Administració de Justícia, queda modificat de la manera 
següent:

U. El paràgraf a) de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«a) Dades identificatives.

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, número 
ordinal informàtic policial i número d’atestat.

En relació amb les persones jurídiques s’hi han de fer constar la raó o 
denominació social, la nacionalitat, el domicili social i el domicili fiscal, l’activitat 
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principal, el tipus de societat, el número o codi d’identificació fiscal i les dades 
registrals.

En el supòsit d’ens sense personalitat jurídica s’hi han de fer constar la 
denominació, el número o codi d’identificació fiscal o qualsevol altra dada que 
serveixi per a la seva identificació.

Quan en una mateixa causa resultin condemnades persones físiques i persones 
jurídiques o ens sense personalitat s’ha de fer constar aquesta circumstància en el 
Sistema de registres de suport a l’Administració de Justícia.»

Dos. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Informació continguda en la inscripció de sentències fermes.

Quan es tracti de sentències fermes que imposin penes o mesures de seguretat 
a persones físiques majors d’edat, penes a persones jurídiques o conseqüències 
accessòries a ens sense personalitat 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.
j) Participació com a autor o còmplice i grau d’execució.
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.
t) Resolucions judicials que es pronunciïn sobre el trasllat de la pena d’acord 

amb l’article 130.2 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.»

Tres. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Informació continguda en la inscripció de mesures cautelars, 
requisitòries, interlocutòries de rebel·lia o sentències no fermes.

Quan es tracti de mesures cautelars, requisitòries, interlocutòries de rebel·lia o 
sentències no fermes imposades a persones físiques majors d’edat i, si s’escau, a 
persones jurídiques i ens sense personalitat s’hi han d’inscriure, a més, les dades 
següents:
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a) Mesures cautelars, personals o reals i ordres de protecció en els 
procediments de violència domèstica o de gènere, indicant-hi la data d’adopció, de 
notificació al sotmès a la mesura o ordre de protecció i de cancel·lació i, si s’escau 
el tipus, el contingut, l’àmbit i la durada, així com les seves modificacions o 
substitucions, i el delicte o la 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-hi l’òrgan enjudiciador, el procediment, la 
data d’aquesta sentència i, si s’escau, els delictes o les faltes declarats, les penes o 
mesures de seguretat imposades, la seva durada o quantia.

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

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

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

Quatre. Els paràgrafs b) i c) de l’article 16 queden redactats de la manera següent:

«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 les formes i els supòsits 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 
persones físiques majors d’edat relatives a estrangers o espanyols de les quals hi 
hagi constància i si s’escau, a persones jurídiques i ens sense personalitat.

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, sigui aquest persona física, jurídica o ens sense 
personalitat, manifestat directament o a través del seu representant, llevat que una 
norma amb rang de llei ho exceptuï. Aquesta informació s’ha de limitar únicament a 
les dades relatives a la persona física, jurídica o ens sense personalitat interessat 
en el procediment.»

Cinc. Els apartats 2 i 4 de l’article 17 queden redactats de la manera següent:

«2. Les certificacions es poden sol·licitar respecte d’un o diversos registres 
integrats en el sistema o respecte de tots. Si es tracta de persones jurídiques, ens 
sense personalitat o menors d’edat la sol·licitud l’ha d’efectuar, en tot cas, el seu 
representant legal. La certificació positiva ha de contenir la transcripció de les 
dades inscrites, tal com constin en el registre en el moment de la seva expedició, 
excloent-ne les inscripcions que, de conformitat amb una norma amb rang de llei, 
es trobin a disposició únicament dels òrgans jurisdiccionals.

4. Els titulars interessats poden sol·licitar i rebre per correu el certificat 
corresponent a les seves dades personals o de la persona jurídica o ens sense 
personalitat de què es tracti; en el cas de persones jurídiques i dels ens sense 
personalitat, la sol·licitud l’ha de formular el seu representant legal. Mitjançant una 
ordre del ministre de Justícia s’han de determinar els requisits i les condicions 
perquè les sol·licituds esmentades es puguin tramitar per via electrònica.»
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Sis. Els apartats 1 i 2 de l’article 18 queden redactats de la manera següent:

«1. La cancel·lació de les inscripcions es practica d’ofici, a instància del titular 
interessat, o per 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 titulars 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 la qual s’han de fer constar el nom i cognoms, la filiació, la 
localitat, la província, la data de naixement i el document nacional d’identitat, el NIE 
o la targeta d’identitat o el passaport en el cas d’estrangers, tots en vigor, i el model 
de sol·licitud s’ha d’acompanyar amb l’original dels documents anteriors o una 
còpia compulsada d’aquests. En el cas de persones jurídiques o ens sense 
personalitat, el nom i cognoms del representant, el document nacional d’identitat, el 
NIE o la targeta d’identitat o el passaport en el cas d’estrangers, tots en vigor, i el 
model de sol·licitud s’ha d’acompanyar amb l’original dels documents anteriors o 
una còpia compulsada d’aquests així com la documentació que acrediti la seva 
condició de representant legal. 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 
esmentades es puguin tramitar per via telemàtica.»

Disposició addicional única. Mencions al Registre central per a la protecció de les 
víctimes de la violència domèstica i de gènere.

Les mencions que efectua el Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, al Registre central 
per a la protecció de les víctimes de violència domèstica s’han d’entendre efectuades al 
Registre central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica i de gènere, 
de conformitat amb el que disposa l’article 544.ter.10 de la Llei d’enjudiciament criminal, 
en la redacció que en fa l’article segon.seixanta-u de la Llei 13/2009, de 3 de novembre, 
de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina judicial.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ
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