	
  

	
  

Sobre “Certificació negativa de condemna per

delictes contra la llibertat i indemnitat sexual”
· Què és i dʼon surt aquest tràmit?
El passat mes de juliol 2015, el BOE publicava la Llei 26/2015 de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia
En aquesta modificació, sʼestablia que:
Serà un requisit per a totes aquelles persones (professionals, voluntàries,...) que tinguin un tracte
habitual amb menors, lʼacreditació de no haver estat condemnades, amb sentències fermes,
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (això vol dir no haver estat condemnat
per la via penal per qualsevol agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i
provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, entre dʼaltres).

· I a la pràctica... això què vol dir?
Aquesta norma és dʼaplicació a totes les activitats amb menors dʼedat (per tant, infants,
adolescents i joves dʼentre els 0 i els 17 anys) sigui quina sigui la seva modalitat dʼorganització
(des del voluntariat, des de la vinculació laboral,...).
Això, evidentment, inclou les activitats que organitzem des de les entitats socials.
Per tant, segons el que assenyala la normativa, cal que totes les persones jurídiques prevegin,
sota la seva responsabilitat, la comprovació que el seu personal (sigui voluntari o no), no ha estat
condemnat per aquesta sentència ferma.
Els ʻresponsables jurídicsʼ de les entitats sʼhan dʼassegurar que les persones que
col·laboren en les activitats organitzades (ja siguin voluntàries, persones contractades,
en pràctiques,...) no tinguin antecedents penals per cap delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
Per poder garantir-ho, el mecanisme que sʼha establert és lʼobligació dʼhaver de lliurar un
Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.
Convé assenyalar que, en el cas que tinguem monitors/es en pràctiques al nostre centre, també
es responsabilitat nostra tenir el seu certificat.
La Llei estableix que els menors dʼedat, que realitzen activitats amb menors, també han de
tramitar el certificat.

· Així doncs... a qui sʼha de lliurar el certificat?
Aquest certificat lʼha de posseir el responsable jurídic de lʼentitat.
Per tant, cal lliurar-lo al president i/o el secretari (que és qui ha de custodiar tota la
documentació) o a qui ells deleguin.
El que és important i rellevant, és que la documentació la tingui lʼentitat titular del servei o
activitat.

· Com és aquest certificat?
Abans de la darrera regulació del Registre Central de Delinqüents Sexuals, calia disposar del
certificat genèric de Delictes Penals (que tenia cost econòmic, només tenia una vigència de 3
mesos i algunes dificultats específiques de sol·licitud).
El nou certificat de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, presenta algunes
característiques diferents:
•
•

És Gratuït
No té una vigència específica (tot i que és bo que es vagi renovant amb algun criteri que
es pugui fixar, per exemple, cada curs, cada any)

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

· Com es pot demanar el certificat?
De manera individual
• Presencialment:
Es pot anar a les oficines de les seus de les diferents “Gerències Territorials” del Ministeri de
Justícia. Allà podràs demanar el certificat presentant el DNI.
En el cas dels menors, ho sol·licita el pare, mare o tutor legal presentant fotocòpia del seu DNI,
fotocòpia del DNI del menor i fotocòpia, també, del llibre de família.
• Per internet:

Si es segueixen els passos adequats i es disposa dels elements necessaris, segurament és
lʼopció més fàcil i ràpida. Què cal tenir?
•
•
•

El DNI amb el xip magnètic activat.
La contrasenya associada al DNI.
Lector de DNI electrònic. És un dispositiu senzill, barat (dʼentre 10 i 15 €) que es
connecta a un PC amb port USB. Pot ser una bona inversió per al centre ja que
cada cop sʼutilitzarà més per a tràmits diversos.

Si no es disposa del DNI activat i la contrasenya, és molt fàcil i senzill poder-lo activar. Només
cal adreçar-vos a una Comissaria de Policia Nacional. Sense haver de fer cues, es podrà accedir
a aquest dispositiu (tipus caixer automàtic) i activar el DNI i gravar una nova contrasenya, amb la
identificació de lʼempremta digital. També es pot fer cua per ser atès presencialment, però en
aquest supòsit caldrà esperar o bé demanar hora i restringir-se a lʼhorari dʼatenció al públic.
Amb el DNI i el lector, només cal accedir al web del Ministeri de Justícia per fer la sol·licitud.

De manera col·lectiva
El Ministeri de Justícia també ofereix la possibilitat que, les entitats, empreses, organitzacions,
puguin sol·licitar de manera col·lectiva aquesta certificació.
Demanar-ho de manera col·lectiva, no dóna accés a disposar dels certificats individuals de totes
les persones que ho sol·liciten, sinó que el que sʼobté es un llistat contrastat pel Ministeri de

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
Justícia dels sol·licitants indicant la negativitat o no dʼaquesta certificació.
Què cal per demanar-ho de manera col·lectiva?
• Fotocòpies de dues cares del DNI de totes les persones per les que es demanarà

la certificació. Cada full de fotocòpia ha dʼanar segellat amb el segell del centre o
entitat sol·licitant.
• Si el voluntari és menor dʼedat, el pare, mare o tutor legal ha de facilitar una
fotocòpia del seu DNI, a més de la fotocòpia del DNI del voluntari menor i fotocòpia
del llibre de familia.
• Una autorització signada per totes les persones per les quals es demanarà la
certificació.
• Si el voluntari és menor dʼedat, el document dʼautorització el signarà el seu pare,
mare o tutor legal.
• Un document de “compareixença” signat pel responsable legal del centre o entitat,
dʼacord al qual es sol·licita la certificació per totes les persones de les quals sʼha
presentat còpia de DNI i Autorització.
• Relació/llistat de totes les persones per les que es demana la certificació. Aquesta
relació es fa a través dʼun full dʼExcel que el propi Ministeri ofereix.
• Cal lliurar, a més, un PENDRIVE o un CD amb el fitxer Excel emplenat amb la
llista de totes les persones per les quals es demana la certificació.

Lliurant tota aquesta documentació a les oficines del Ministeri de Justícia, sʼobtindrà la relació
validada de certificació de les persones per les que sʼha sol·licitat la certificació. Desconeixem el
temps que triga lʼadministració a donar resposta.
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