
INTRODUCCIÓ 

El 01/01/2016 va entrar en vigor el Reial Decret 1109/2015, d’11 de desembre, d’ara endavant, “el RD”, pel 
qual es desenvolupa la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del Delicte. Les novetats essenci-
als de la Llei consisteixen en: 
 

 Reunir en una única norma el catàleg de drets de la víctima d’un delicte.  
 

 I regular les Oficines d’Assistència a les Víctimes, encarregades de canalitzar el suport a la víctima. 
 

El RD desenvolupa els drets de la víctima previstos en la Llei, regula el funcionament de les Oficines d’Assis-
tència a les Víctimes i preveu la creació d’un Consell Assessor d’Assistència a les Víctimes (avaluarà el siste-
ma d’assistència i proposarà millores). 

 

REGISTRE CENTRAL  
DE DELINQÜENTS  
SEXUALS (RCDS) 

 

El 29/02/2016 entrarà en vigor 
el Reial Decret 1110/2015, d’11 
de desembre, pel qual es regu-
la el RCDS i es desenvolupa la 
Llei 26/2015, de Modificació del 
sistema de protecció a la infàn-
cia i a l’adolescència. 
 

Aquest Registre es crea amb 
tres finalitats bàsiques: 
I.- Prevenir i protegir els me-
nors davant delictes de natura-
lesa sexual. 
II.- Establir un sistema que 
permeti conèixer si els qui pre-
tenen accedir a professions 
que comportin contacte amb 
menors tenen condemnes per 
delictes d’índole sexual. 
III.– Facilitar la investigació i 
identificació dels autors de 
delictes contra la llibertat i in-
demnitat sexuals o de tracta 
d'éssers humans amb fins d’ex-
plotació sexual, incloent la por-
nografia, amb independència 
de l’edat de la víctima. 

__________ 
 
El RCDS recollirà informació 
sobre la identitat, perfil genètic 
(ADN), penes i mesures de 
seguretat d’aquelles persones 
condemnades per sentència 
ferma  per  aquests delictes. 

_________ 
 

Les empreses i professionals 
que treballen amb menors: 
- Han de requerir als seus tre-
balladors el lliurament de Certi-
ficació negativa del RCDS. 
- I han d’adoptar les mesures 
corresponents a efectes de 
LOPD (legalització de fitxer de 
nivell mig i adaptació  del docu-
ment de seguretat). 
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Nota: Quedem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte. Recordi, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclu-
sivament informativa. Qualsevol actuació s’ha de consultar abans amb els nostres especialistes. 
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DRETS DE LA VÍCTIMA DE QUALSEVOL DELICTE COMÈS A ESPANYA 

Es protegeix qualsevol víctima de qualsevol delicte comès o perseguible a Espanya, amb independència de 
la nacionalitat o edat de la víctima. Entre d’altres, són drets de la víctima: 
 

 Entendre i ser entesa en qualsevol actuació anterior a la denúncia i durant el procés penal. 

 D’informació adaptada a les seves circumstàncies personals i a les del delicte. En particular, a rebre 
informació de la causa penal relativa a les resolucions que acordin no iniciar el procediment penal, el fi 
del mateix, penes de presó o posada en llibertat, adopció de mesures cautelars que suposin un risc per a 
la seguretat de la víctima o el sobreseïment del procediment penal. 

 A la traducció gratuïta de les resolucions  anteriors i a l’assistència gratuïta d’un intèrpret. 

 Com a denunciant, a assistència lingüística gratuïta i a còpia certificada i traduïda de la denúncia. 

 D’accés a serveis d’assistència i suport, gratuïts i confidencials, i que hauran de garantir-se abans, du-
rant i després del procés penal. 

 De participació activa en el procés exercint l’acció penal i civil, aportant fonts de prova, recorrent resolu-
cions que acordin el sobreseïment del procés penal, el tercer grau (en determinats delictes), beneficis 
penitenciaris, permisos de sortida i llibertat condicional. 

 Sol·licitar l’adopció de mesures de conducta sobre l’alliberat condicional per garantir la seva seguretat. 

 Al reemborsament de les despeses incorregudes en l’exercici dels seus drets quan s’imposi l’acusat el 
seu pagament. 

 A justícia restaurativa, perquè es reparin materialment i moralment els perjudicis derivats del delicte. 

 A sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta. 

 A la devolució dels seus béns que haguessin estat confiscats, si l’autoritat ho estima oportú. 

 A sol·licitar l’adopció de mesures de protecció per garantir la vida de la víctima i dels seus familiars, la 
seva integritat física i psíquica, llibertat i indemnitat sexuals, la seva intimitat i dignitat. 

 Al període de reflexió, de manera que, durant els 45 dies posteriors al fet delictiu (derivat de catàstrofes, 
calamitats o successos amb multitud de víctimes), ni advocats ni procuradors podran dirigir-se, per iniciati-
va pròpia, a la víctima. 

 

Es regulen també obligacions de la víctima, com la de tornar les ajudes o subvencions percebudes per la 
seva condició de víctima en cas de ser condemnada per denúncia falsa o simulació de delicte.  

OFICINES D’ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES 

Segons el RD, la finalitat d’aquestes Oficines és prestar assistència i atenció coordinada a la víctima de delic-
te en els àmbits jurídic, psicològic i social, així com promoure les mesures de justícia restaurativa. Per tant, 
entre d’altres, les Oficines d’Assistència a les Víctimes tindran com a funcions:  

 Informar a la víctima sobre els seus drets en un llenguatge que li sigui comprensible. 
 Assessorar i assistir a la víctima per a l’obtenció d’assistència jurídica gratuïta. 
 Assistència jurídica, social, terapèutica i psicològica a la víctima. 
 Informar a la víctima sobre els serveis especialitzats disponibles. 
 Acompanyar la víctima al llarg del procés (judici i diferents instàncies penals). 
 Col·laboració i coordinació amb els organismes, institucions i serveis implicats en l’assistència a la 

víctima. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14264.pdf

