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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
7573 Reial decret 576/2014, de 4 de juliol, 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, i es crea el fons 
documental de requisitòries.

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, a més d’integrar els 
diferents registres existents. Posteriorment, el Reial decret 1611/2011, de 14 de novembre, 
va modificar l’esmentat Reial decret per adaptar l’organització del sistema de registres a 
la nova regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques feta 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.

L’article 516 de la Llei d’enjudiciament criminal, en la redacció que en fa la Llei 
13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de 
la nova Oficina Judicial, estableix «En la resolució per la qual s’acordi buscar per 
requisitòries, el jutge ha de designar els particulars de la causa que siguin necessaris per 
poder resoldre sobre la situació personal del requisitoriat una vegada sigui trobat. 
Testimoniats la resolució judicial i els particulars pel secretari judicial, s’han de remetre al 
jutjat de guàrdia o s’han d’incloure en el sistema informàtic que a l’efecte existeixi, on han 
de quedar registrats», i amb això es crea un fons documental de requisitòries, format pels 
testimonis de particulars que es designin com a necessaris per resoldre la situació 
personal del requisitoriat que és necessari regular sota el criteri principal que la 
documentació integrada en el fons ha de quedar associada a les requisitòries a què 
aquella documentació faci referència, la qual cosa implica la seva doble dependència del 
Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes i del Registre 
central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica i de gènere.

L’experiència assolida fins ara en la gestió del sistema de registres aconsella la 
modificació de l’article 2 del Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, que regula el Sistema 
de registres administratius de suport a l’Administració de justícia, afegint un apartat 4 el 
fonament legal del qual es troba a la disposició addicional segona de la Llei d’enjudiciament 
criminal (afegida per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal).

Així mateix, es modifica l’article 2.3.b) en el sentit que, fins i tot quan no es tracti de 
procediments de violència domèstica o de gènere, l’accés al registre de les mesures 
cautelars sigui immediat, sense esperar a la notificació, per tal de salvaguardar la 
protecció de la víctima i el coneixement de l’adopció de les mesures per a la seva 
protecció per part dels que tenen encomanada la seva tutela. També és objectiu de la 
modificació que preveu l’article 9.b) facilitar el coneixement del possible trencament de la 
mesura acordada.

Es modifiquen els articles 6 i 7 pels quals el Ministeri de Justícia ha de comunicar a la 
Prefectura General de Trànsit les dades relatives a penes i mesures relacionades amb la 
seguretat viària.

Finalment, el text inclou la modificació de l’article 17 d’aquesta norma per adaptar-lo 
al que assenyala l’article 6.3 de la Decisió marc 2009/315/JAI del Consell, de 26 de febrer 
de 2009, relativa a l’organització i al contingut de l’intercanvi d’informació dels registres 
d’antecedents penals entre els estats membres de la Unió Europea.
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Aquest Reial decret ha rebut l’informe del 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, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de juliol de 2014,

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. Es modifica l’apartat 3.b) i s’afegeix un apartat 4 a l’article 2, que queden redactats 
respectivament de la manera següent:

«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 acordades que no siguin objecte 
d’inscripció en el Registre central per a la protecció de les víctimes de la violència 
domèstica i de gènere, 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, 
amb l’anotació de la data de notificació quan aquesta es produeixi.»

«4. Dependent del Registre central de mesures cautelars, requisitòries i 
sentències no fermes i del Registre central per a la protecció de les víctimes de la 
violència domèstica i de gènere, hi ha un Fons documental de requisitòries la 
creació i el règim jurídic del qual s’estableix a la disposició addicional quarta.»

Dos. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«1. 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.

2. L’encarregat del Registre central de penats i el del Registre de mesures 
cautelars, requisitòries i sentències no fermes ha de comunicar almenys 
setmanalment a la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior les dades 
relatives a penes, mesures de seguretat i mesures cautelars en què s’hagi disposat 
la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors o qualsevol pena o 
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mesura relacionada amb la seguretat viària, d’acord amb el que preveuen els 
articles 529 bis, 765.4 i 794.2 i concordants de la Llei d’enjudiciament criminal.»

Tres. S’afegeix un punt 3) a l’article 7 amb el contingut següent:

«3. L’encarregat del Registre central per a la protecció de les víctimes de la 
violència domèstica i de gènere ha de comunicar almenys setmanalment a la 
Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior les dades relatives a penes, 
mesures de seguretat i mesures cautelars en què s’hagi disposat la privació del 
dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors o qualsevol pena o mesura 
relacionada amb la seguretat viària, d’acord amb el que preveuen els articles 529 
bis, 765.4 i 794.2 i concordants de la Llei d’enjudiciament criminal.»

Quatre. L’apartat b) de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«b) Data de fermesa de la sentència i data d’efectes del requeriment del 
compliment.»

Cinc. L’apartat 6 de l’article 17 passa a ser apartat 7 i s’afegeix un apartat 6 redactat 
de la manera següent:

«6. Quan es tracti de ciutadans de la Unió Europea amb nacionalitat diferent 
de l’espanyola el Registre central de penats ha de sol·licitar a l’autoritat central de 
l’Estat de nacionalitat de la persona que fa la petició, o a les autoritats centrals en 
cas que la persona tingui més d’una nacionalitat, un extracte d’antecedents penals i 
d’informació sobre els antecedents esmentats per poder incloure-la en el certificat 
que se li faciliti.»

Sis. S’afegeix una disposició addicional quarta amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. Fons documental de requisitòries.

1. Es crea en el Registre central de mesures cautelars, requisitòries i 
sentències no fermes i en el Registre central per a la protecció de les víctimes de la 
violència domèstica i de gènere, el Fons documental de requisitòries.

2. El Fons documental de requisitòries està format per tots els testimonis de 
les resolucions judicials i de particulars corresponents, d’acord amb l’article 516 de 
la Llei d’enjudiciament criminal.

3. Per formar el Fons documental de requisitòries és suficient la digitalització 
material dels testimonis i la seva inclusió en el sistema informàtic, garantint-ne 
l’autenticitat, integritat i conservació del document imatge, de conformitat amb el 
que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, 
reguladora de l’ús de les tecnologies de la comunicació i la informació a 
l’Administració de justícia.

4. La documentació associada a cada requisitòria inscrita en el Registre 
central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes o en el Registre 
central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica i de gènere, a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret està disponible únicament per als 
òrgans judicials i el Ministeri Fiscal, i exclusivament als efectes dels procediments i 
les actuacions dels quals estiguin coneixent, en l’àmbit de les seves competències 
respectives. Aquest accés l’ha de portar a terme el personal de l’oficina judicial 
autoritzat pel secretari de l’òrgan judicial del qual emana la requisitòria.

5. Els documents associats a cada requisitòria queden automàticament 
eliminats quan es produeix la cancel·lació de la requisitòria.»
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Disposició addicional única. No-increment de cost.

Les mesures que recull aquest Reial decret no poden generar cap increment, ni de 
dotacions, ni de retribucions, ni d’altres costos de personal al servei del sector públic.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 de juliol de 2014.

FELIPE R.

El ministre de Justícia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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