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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
14264

Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre
central de delinqüents sexuals.
I

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, preveu, en la seva disposició final dissetena, que el Govern, a proposta del
Ministeri de Justícia, dicti, en el termini de sis mesos des de la publicació de la Llei
esmentada, les disposicions reglamentàries oportunes relatives a l’organització del
Registre central de delinqüents sexuals en el Registre central de penats i en el Registre
central de sentències de responsabilitat penal dels menors, de manera que s’integrin en el
sistema de registres de suport a l’Administració de justícia.
El principi inspirador al qual respon el Registre central de delinqüents sexuals
s’estructura sobre la base del dret fonamental del menor a què el seu interès superior sigui
prioritari, com proclama la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i a l’adolescència. En aquest context no tan sols es plasmen els
compromisos adquirits per Espanya en el si de la Unió Europea i del Consell d’Europa,
sinó que, a més, permet l’equiparació als països del nostre entorn en l’extensió de la
protecció que dispensen als nens contra l’explotació i l’abús sexual.
Partint d’aquests principis, el Reial decret regula l’organització i el contingut del
Registre central de delinqüents sexuals, així com els procediments d’inscripció, accés,
cancel·lació, rectificació i certificació de la informació que s’hi conté, a fi de configurar un
instrument eficaç per als fins perseguits.
En primer lloc, es pretén la prevenció i protecció dels menors enfront de la delinqüència
de naturalesa sexual, de conformitat amb les normes nacionals i supranacionals, i d’acord
amb els sistemes registrals d’altres països del nostre entorn.
En segon terme, es desenvolupa un sistema per conèixer si els qui pretenen accedir i
exercir professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors no
tenen condemnes, tant a Espanya com en altres països, pels delictes als quals es refereix
aquest Reial decret.
I, en darrer lloc, es busca facilitar la investigació i identificació dels autors dels delictes
contra la llibertat i indemnitat sexuals, així com de tràfic d’éssers humans amb fins
d’explotació sexual, inclosa la pornografia, independentment de l’edat de la víctima.
D’aquesta manera, s’incorpora a la nostra legislació la normativa supranacional, en
especial el Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels nens contra l’explotació i
l’abús sexual, de 25 d’octubre de 2007, –d’ara endavant Conveni de Lanzarote– de manera
que se satisfà el compromís adquirit de contribuir eficaçment a l’objectiu comú de protegir
els nens contra l’explotació i l’abús sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlament Europeu
i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i
l’explotació sexual dels menors i la pornografia infantil; la Directiva 2012/29/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes
mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se
substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell, seguint aquest Reial decret la línia ja
iniciada amb la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte; i la Decisió
marc 2002/629/JAI del Consell de la Unió Europea, de 19 de juliol de 2002, relativa a la
lluita contra el tràfic d’éssers humans.
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II
D’altra banda, de conformitat amb l’article 37 del Conveni de Lanzarote, es disposa la
incorporació al Registre central de delinqüents sexuals de les dades relatives a la identitat
i el perfil genètic (ADN) de les persones condemnades pels delictes objecte d’aquest
registre, juntament amb la resta d’informació penal que consti en el Registre central de
penats, així com en el Registre central de sentències de responsabilitat penal dels menors.
Amb aquesta finalitat, el Ministeri de l’Interior, com a encarregat de la Base de Dades
Nacional d’ADN, és l’interlocutor per incorporar el codi identificador del perfil genètic del
condemnat, així com per comunicar la cancel·lació de la inscripció del Registre central de
delinqüents sexuals a l’efecte de la cancel·lació corresponent del perfil genètic prevista a
la Llei orgànica 10/2007, de 8 d’octubre, reguladora de la base de dades policial sobre
identificadors obtinguts a partir de l’ADN.
En el marc de la coordinació necessària amb les administracions públiques competents
en matèria de protecció de menors, s’estableix que el suport en el qual s’han
d’emmagatzemar les dades contingudes en el Registre n’ha de permetre la interoperabilitat.
Es pretén amb això fer possible un seguiment i control de les persones condemnades per
aquests delictes, no tan sols a Espanya sinó també en altres països, així com col·laborar
amb les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea i del Consell
d’Europa per facilitar l’intercanvi d’informació en aquest àmbit.
De conformitat amb la previsió legal continguda a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de la
qual deriva el present Reial decret, per al compliment dels fins que persegueix aquest
Reial decret i anteriorment exposats, i tenint en tot cas present l’interès superior del menor
la llibertat i indemnitat sexuals del qual es tracta de protegir, l’accés directe al Registre es
limita, de conformitat amb el que disposa 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, als
òrgans judicials als efectes de la seva utilització en els procediments i les actuacions de
les seves competències respectives; al Ministeri Fiscal quan això sigui necessari per al
compliment de les funcions que li atribueixen la Llei d’enjudiciament criminal, 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, per la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal;
i a la policia judicial en l’àmbit de les seves competències per al desenvolupament de les
actuacions que li estiguin encomanades en relació amb la persecució i el seguiment de les
conductes inscrites en aquest Registre, de conformitat amb el que disposa l’article 549.1
de la Llei orgànica del poder judicial, la Llei d’enjudiciament criminal i la Llei orgànica
5/2000, de 12 de gener. En tot cas, l’accés ha d’estar vinculat a les finalitats i els objectius
perseguits pel Registre.
D’altra banda, es permet l’obtenció de les dades inscrites, fins i tot sense necessitat de
disposar del consentiment de l’interessat, en el cas dels òrgans judicials o que la certificació
sigui sol·licitada per les entitats públiques de protecció de menors competents
territorialment.
Per completar la protecció dispensada pel Registre central de delinqüents sexuals als
menors i evitar la reiteració delictiva tan habitual en els tipus de delictes sexuals, l’apartat
5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor,
de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció feta per
la Llei 26/2015, de 28 de juliol, exigeix, com a requisit per a l’accés i exercici de les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat
condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals, així
com per tràfic d’éssers humans, i s’ha d’entendre referida a la que té fins d’explotació
sexual, tant a Espanya com a l’estranger. De conformitat amb l’exigència legal precitada,
el present Reial decret recull un règim de certificació d’aquest tipus d’inscripcions, a
instància del mateix interessat o de les administracions públiques amb el consentiment de
l’interessat o del seu representant.
El règim de cancel·lació de les inscripcions del Registre central de delinqüents sexuals
s’estableix en funció de l’edat de la víctima i del condemnat. Si la víctima és major d’edat,
la cancel·lació es fa coincidir amb la dels antecedents penals, sense que s’estengui la
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vigència de la inscripció més enllà dels efectes que el Codi penal estableix atenent la
gravetat del delicte comès.
Per contra, si la víctima té la condició de menor d’edat, es considera convenient seguir
un règim diferent en relació amb els límits temporals establerts per a la cancel·lació dels
antecedents penals i ampliar la durada de la inscripció fins a 30 anys, atenent l’específica
funció i finalitat de les inscripcions d’aquest Registre, que no es constitueixen com una
pena sinó com una mesura per a la protecció de la infància i l’adolescència. Això no
s’oposa als principis de proporcionalitat, necessitat o reinserció, ja que no impedeix que els
antecedents penals siguin cancel·lats en el termini establert legalment, sense que les
inscripcions esmentades siguin considerades als efectes de reincidència.
No obstant això, si el condemnat és menor d’edat en el moment de la comissió del
delicte, no és aplicable l’anterior, sinó que cal atenir-se al termini de cancel·lació dels
antecedents penals amb la finalitat de possibilitar la reinserció dels menors infractors i
evitar-ne l’estigmatització.
D’altra banda, preveient la inscripció en el Registre de condemnes dictades per
tribunals estrangers, s’estableix amb caràcter general, respecte d’aquestes condemnes,
que la cancel·lació està condicionada a la comunicació prèvia de l’Estat de condemna, tal
com disposa l’art. 5.2 de la Llei orgànica 7/2014, de 12 de novembre, sobre intercanvi
d’informació d’antecedents penals i consideració de resolucions judicials penals a la Unió
Europea, respecte de les condemnes dictades en un altre Estat membre de la Unió
Europea.
III
La regulació del present Reial decret parteix de la protecció de l’interès del menor com
a fi últim de la norma, i d’aquesta manera respon el legislador, de conformitat amb la
jurisprudència establerta pel Tribunal Constitucional en la Sentència 185/2012 de 17
d’octubre, al mandat constitucional que rep directament de l’article 39 de la Constitució
espanyola, que encomana als poders públics l’obligació de vetllar per la protecció integral
dels nens de conformitat amb els convenis internacionals.
Seguint aquesta màxima, cal destacar que la Convenció sobre els drets del nen parteix
d’un principi fonamental: l’interès del nen s’ha de considerar superior als altres interessos
en joc i la seva exigibilitat no queda al criteri dels estats. La rotunditat d’aquest postulat es
deriva de la posició de partida dels menors, que tenen menys possibilitats que els adults
de defensar amb força els seus propis interessos.
La transcendència d’aquest principi comporta que l’article 2 de la Llei orgànica 8/2015,
de 22 de juliol, declari que qualsevol menor té dret que el seu interès superior sigui valorat
i considerat com a primordial en totes les accions i decisions que li concerneixin, tant en
l’àmbit públic com privat. En l’aplicació de la present Llei i altres normes que l’afectin, així
com en les mesures relatives als menors que adoptin les institucions, públiques o privades,
els tribunals o els òrgans legislatius, preval l’interès superior dels menors sobre qualsevol
altre interès legítim que pugui concórrer.
La Directiva 2012/29/UE, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes
mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se
substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell, relativa als drets de les víctimes, ha
donat lloc a l’aprovació de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, l’article 19 de la qual, quan es
refereix al dret de les víctimes, estableix l’obligació per a les autoritats i els funcionaris
encarregats de la investigació, persecució i enjudiciament dels delictes d’adoptar les
mesures necessàries per a la seva protecció, i confereix una importància especial al
Ministeri Fiscal quan la víctima sigui menor.
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La determinació de l’interès superior del menor en cada cas s’ha de basar en una sèrie
de criteris acceptats i valors universalment reconeguts pel legislador, que han de ser
tinguts en compte i ponderats en funció de diversos elements i de les circumstàncies del
cas, i així s’ha fet en el present Reial decret, el fi primordial del qual no és sinó la creació
d’un instrument eficaç per donar resposta al clamor social de protegir l’interès dels menors,
víctimes potencials d’aquests delictes especialment reprotxables i que afecten d’una
manera fonamental el desenvolupament normal de la personalitat dels nens.
Aquest Reial decret ha estat objecte d’informe per part del Consell General del Poder
Judicial, el Consell Fiscal i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 11 de desembre de 2015,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i àmbit.

1. Aquest Reial decret té per objecte crear i regular l’organització i el funcionament
del Registre central de delinqüents sexuals previst a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, així com el règim
d’inscripció, consulta, certificació i cancel·lació de les dades que conté.
2. El seu àmbit d’activitat s’estén a tot el territori nacional, sense perjudici del que
disposen els tractats internacionals subscrits en aquesta matèria per Espanya.
Article 2.

Dret d’aplicació supletòria.

En tot allò que no estigui específicament previst en el present Reial decret és aplicable
supletòriament 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.
Article 3.

Naturalesa i finalitat.

1. El Registre central de delinqüents sexuals constitueix un sistema d’informació, de
caràcter no públic i gratuït, relatiu a la identitat, perfil genètic, penes i mesures de seguretat
imposades a aquelles persones condemnades en sentència ferma per qualsevol delicte
contra la llibertat i indemnitat sexuals o per tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació
sexual, inclosa la pornografia, regulats en la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi penal, independentment de l’edat de la víctima. Aquesta informació es refereix a les
condemnes dictades tant a Espanya com en altres països, en particular els estats membres
de la Unió Europea i del Consell d’Europa.
2. La finalitat del Registre és contribuir a la protecció dels menors contra l’explotació
i l’abús sexual, independentment de qui sigui l’autor del delicte, mitjançant l’establiment
d’un mecanisme de prevenció que permeti conèixer si els qui pretenen l’accés i exercici de
professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, tenen o no
condemnes penals pels delictes a què fa referència l’apartat anterior.
Així mateix, el Registre té com a finalitat facilitar la investigació i persecució dels
delictes a què es refereix el present Reial decret per tal de protegir les víctimes menors
d’edat de la delinqüència sexual, per a la qual cosa introdueix mesures eficaces que
contribueixin a la identificació dels seus autors i de cooperació amb les autoritats judicials
i policials d’altres països, en particular amb els estats membres de la Unió Europea i del
Consell d’Europa.
Article 4.

Organització.

1. El Registre central de delinqüents sexuals s’integra en el Sistema de registres
administratius de suport a l’Administració de justícia regulat en el Reial decret 95/2009, de
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6 de febrer. La seva gestió correspon a la Secretaria d’Estat de Justícia a través de la
Secretaria General de l’Administració de Justícia.
2. L’encarregat del Registre és responsable del seu control, organització i gestió; ha
d’adoptar les mesures necessàries per assegurar l’agilitat en la transmissió de la informació
regulada a l’article següent, així com la veracitat, integritat, confidencialitat i accessibilitat
de les dades contingudes en les inscripcions. Així mateix, ha de garantir, amb plena
eficàcia jurídica, l’autenticitat i integritat de les dades certificades i ha d’impulsar el
compliment del que es preveu en matèria de cancel·lacions de les inscripcions.
Article 5.

Informació continguda en les inscripcions.

1. El Registre central de delinqüents sexuals ha de contenir tota la informació penal
que consti tant en el Registre central de penats com en el Registre central de sentències
de responsabilitat penal dels menors respecte dels qui hagin estat condemnats en
sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals, així com per
tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, inclosa la pornografia,
independentment de l’edat de la víctima, en els termes que preveuen els articles 8 i 9 del
Reial decret 95/2009, de 6 de febrer. Així mateix, ha de constar el codi identificador del
perfil genètic (ADN) del condemnat quan així ho hagi acordat l’òrgan judicial.
No han d’accedir al Registre les dades d’identitat de la víctima, excepte, si s’escau, la
seva condició de menor d’edat.
2. La inscripció, accés, rectificació, cancel·lació i certificació de les dades, així com
les mesures de seguretat de la informació continguda en el Registre, es regeixen pel que
estableix el Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, amb les especialitats que estableix el
present Reial decret.
Article 6.

Comunicació entre registres.

1. El Registre central de penats i el Registre central de sentències de responsabilitat
penal dels menors han de remetre de manera automàtica al Registre central de delinqüents
sexuals la informació relativa a penes i mesures de seguretat imposades en sentència
ferma per algun dels delictes a què es refereix l’article anterior, en el mateix moment en què
sigui procedent la seva inscripció en els registres respectius, així com qualsevol modificació
que es produeixi amb posterioritat, inclosa la cancel·lació de l’antecedent penal.
2. La transmissió de dades al Registre central de delinqüents sexuals s’ha de dur a
terme a través dels procediments regulats en aquest Reial decret i en les disposicions
administratives que el despleguin.
Article 7.

Suport de la informació.

Les dades s’han d’emmagatzemar en suports apropiats per al seu manteniment i
expressió, amb garantia jurídica i de manera indubtable, de tota la informació que ha de
constar en el Registre, i se n’ha d’assegurar la disponibilitat, accés, integritat, autenticitat,
confidencialitat, conservació i interoperabilitat.
Article 8.

Accés a la informació continguda en les inscripcions.

1. El Ministeri de Justícia ha d’autoritzar, per satisfer les finalitats i els objectius
perseguits pel Registre central de delinqüents sexuals, establint les mesures de seguretat
oportunes, l’accés directe a la informació continguda en el Registre:
a) Als jutges i tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional, a través del personal de
cada òrgan o oficina judicial autoritzat pel lletrat de l’Administració de justícia, incloses les
dades de les inscripcions cancel·lades, a l’efecte de la seva utilització en els procediments
i actuacions dels quals estiguin coneixent en l’àmbit de les seves competències respectives.
b) Al Ministeri Fiscal, a través del personal de cada òrgan o oficina fiscal autoritzat pel
fiscal en cap, quan això sigui necessari per complir les seves funcions legalment atribuïdes.
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c) A la policia judicial, a través dels funcionaris autoritzats que exerceixin aquestes
funcions, en la mesura que sigui necessari per a l’exercici de les competències que preveu
l’article 549. 1 de la Llei orgànica del poder judicial, en relació amb la prevenció, persecució
i seguiment de les conductes inscrites en aquest Registre.
2. El Ministeri de Justícia ha d’habilitar els funcionaris autoritzats encarregats de la
Base de Dades Nacional d’ADN del Ministeri de l’Interior perquè puguin incorporar el codi
identificador del perfil genètic previst a l’article 5.
3. En tot cas, de conformitat amb el que preveu el capítol IV del Reial decret 95/2009,
de 6 de febrer, ha de quedar constància de la identitat de les persones que accedeixin al
Registre central de delinqüents sexuals i de les dades consultades, i correspon a
l’encarregat del Registre la realització d’auditories periòdiques per verificar que els
accessos esdevinguts es corresponen amb les finalitats que preveu el present Reial decret.
Article 9.

Certificació de les dades inscrites.

1. Els òrgans judicials, en relació amb les causes que tramitin i per a la seva unió al
procediment, poden obtenir directament les dades contingudes en el Registre i aportar-les
al procediment judicial mitjançant una diligència de constància del lletrat de l’Administració
de justícia, amb plena validesa jurídica, sense necessitat de sol·licitar certificació al
responsable del Registre.
2. L’encarregat del Registre, sempre que no es tracti d’informació reservada a jutges
i tribunals, i amb el consentiment previ de l’interessat o del seu representant, ha d’informar
de les dades relatives a l’interessat contingudes en el Registre central de delinqüents
sexuals, a instància de qualsevol òrgan de les administracions públiques davant el qual es
tramiti un procediment per accedir a professions, oficis o activitats que impliquin un
contacte habitual amb menors, així com per al seu exercici. En absència d’aquest
consentiment, el certificat s’ha d’expedir a instància del mateix interessat en els termes
que preveu l’apartat següent.
3. A petició del titular interessat, es poden certificar directament les dades relatives a
la seva persona i subscriure certificacions negatives respecte a persones que no hi figurin
inscrites. Si es tracta de menors d’edat o persones amb la capacitat modificada
judicialment, 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, i se n’exclouen les inscripcions que, de conformitat
amb una norma amb rang de llei, estiguin a disposició exclusiva de jutges i tribunals.
En tot cas, els ciutadans d’origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat, han
d’aportar, a més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del
seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes relacionats a l’apartat 1 de
l’article 3.
4. Les entitats públiques de protecció de menors competents territorialment poden
sol·licitar, per via telemàtica, a l’encarregat del Registre central de delinqüents sexuals les
dades que siguin necessàries de l’inscrit per valorar la situació de desprotecció d’un menor
respecte de qui sigui el seu progenitor, tutor, guardador o acollidor, fins i tot sense el
consentiment d’aquell i sempre que no es tracti d’informació reservada a jutges i tribunals.
Cadascuna d’aquestes entitats públiques ha d’identificar l’òrgan responsable del control
d’aquestes dades i l’ha de comunicar a l’encarregat del Registre per garantir-ne la
confidencialitat.
5. Així mateix, a instància d’autoritats judicials o policials estrangeres que ho
requereixin en el marc d’una investigació judicial o policial, o de prevenció del delicte,
l’encarregat del Registre ha de comunicar la informació que hi consti, sense consentiment
de l’interessat, en les formes i els supòsits que determinin les normes comunitàries i els
tractats internacionals d’assistència judicial en matèria penal subscrits per Espanya.
6. En tot cas, la sol·licitud, expedició i obtenció dels certificats s’ha de fer
preferentment per mitjans electrònics, de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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Article 10. Cancel·lació de dades relatives a penes i mesures de seguretat imposades en
sentència ferma.
1. Les inscripcions que conté el Registre central de delinqüents sexuals s’han de
cancel·lar d’ofici, a instància del titular de les dades o el seu representant legal si aquell és
menor d’edat o persona amb la capacitat modificada judicialment, o per comunicació de
l’òrgan judicial, en els supòsits següents:
a) Quan la víctima sigui major d’edat o si el condemnat ho ha estat per fets comesos
durant la seva minoria d’edat, la cancel·lació es regeix pel que disposa el capítol VI del
Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, en funció que les inscripcions tinguin el seu origen en
el Registre central de penats o en el Registre central de sentències de responsabilitat
penal dels menors.
b) Quan la víctima sigui menor d’edat i el condemnat major d’edat, la cancel·lació
s’ha de dur a terme quan hagi transcorregut el termini de trenta anys, a comptar del dia en
què es consideri complerta la pena de conformitat amb l’article 136 del Codi penal sense
haver tornat a delinquir. En aquest cas, la cancel·lació dels antecedents penals que constin
en la inscripció del Registre central de penats del qual aquella té el seu origen no comporta
la cancel·lació d’aquesta informació. D’altra banda, aquesta informació no pot servir, per si
mateixa, de prova per constatar la reincidència.
2. La cancel·lació de les inscripcions derivades de sentències dictades per jutges o
tribunals estrangers que constin en el Registre central de delinqüents sexuals exigeix la
comunicació prèvia en aquest sentit per part de l’Estat de condemna.
3. Una vegada es produeixi la cancel·lació dels antecedents penals dels inscrits en
el Registre central de delinqüents sexuals i respecte d’aquelles causes en què consti el
codi identificador del perfil genètic del condemnat, l’encarregat del Registre ha de
comunicar aquesta circumstància a la Base de Dades Nacional d’ADN del Ministeri de
l’Interior, als efectes que preveu l’article 9 de la Llei orgànica 10/2007, de 8 d’octubre,
reguladora de la base de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN.
Article 11. Elaboració d’estadístiques.
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 que conté el Registre central de delinqüents sexuals, eludint
qualsevol referència personal en la informació i tenint en compte el que disposen la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les
seves disposicions complementàries.
Disposició addicional primera. Incorporació de dades relatives a penes i mesures de
seguretat anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Les dades relatives a penes i mesures de seguretat per delictes contra la llibertat i
indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual,
inclosa la pornografia, que figurin inscrites en el Registre central de penats i en el Registre
central de sentències de responsabilitat penal dels menors amb anterioritat a l’entrada en
vigor del present Reial decret, s’han de remetre automàticament al Registre central de
delinqüents sexuals en l’estat en què es trobin.
Disposició addicional segona.
institucions.

Col·laboració entre les administracions públiques i altres

1. El Ministeri de Justícia ha de col·laborar amb les administracions públiques i altres
institucions a fi d’afavorir l’aplicació del present Reial decret durant l’exercici de les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, i ha d’establir
amb aquesta finalitat els convenis que siguin necessaris en aquells àmbits on l’activitat es
desenvolupi amb menors d’edat.
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2. En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, el
Ministeri de Justícia ha d’adoptar les mesures necessàries, en col·laboració amb els
ministeris d’Educació, Cultura i Esport, de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i d’Ocupació i
Seguretat Social i, si s’escau, ha de promoure les adaptacions reglamentàries que siguin
necessàries per facilitar el compliment de la prohibició establerta a l’apartat 5 de l’article 13
de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, durant l’exercici
de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors.
Disposició final primera. 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.

L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:
«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 i de
gènere, el Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no
fermes, el Registre central de rebels civils, el Registre de sentències de
responsabilitat penal dels menors i el Registre central de delinqüents sexuals.»

Dos.

S’inclou una lletra f) a l’apartat 3 de l’article 2 amb la redacció següent:

«f) Registre central de delinqüents sexuals: la inscripció de la informació
relativa als qui hagin estat condemnats per sentència judicial ferma pels delictes
contra la llibertat i indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb fins
d’explotació sexual, inclosa la pornografia, de conformitat amb la Llei 26/2015, de 28
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.»
Disposició final segona.

Títol competencial.

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

Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre de Justícia per adoptar les disposicions administratives i mesures
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.
Disposició final quarta.

No-increment de la despesa.

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 cinquena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor als dos mesos de la seva publicació al «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 11 de desembre de 2015.
FELIPE R.
El ministre de Justícia,
RAFAEL CATALÁ POLO

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

