CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL
QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?
Segons la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència, totes les persones (voluntàries, contractades, en pràctiques,
etc) que duguin a terme una activitat que impliqui el contacte habitual amb
menors, han de disposar del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
El certificat informa de l’existència o no de condemnes fermes dictades pels
òrgans judicials que consten anotades a la data en què són expedits. Segons
la normativa espanyola, aquest certificat, és l'únic que s'expedeix per treballar
habitualment amb menors a Espanya.1
En el cas de persones que siguin originàries d’un altre país, a més del certificat
negatiu de delictes de naturalesa sexual que expedeix el Registre central de
delinqüents sexuals estatal, en el qual es recollirà la existència o no de
condemnes a l’Estat espanyol, també caldrà demanar els antecedents penals
del seu país d’origen o en el qual hagin residit per un període llarg de temps i
en el qual hagin tingut una situació administrativa regularitzada.
Els antecedents penals de cada país es poden tramitar a través del Consolat o
Ambaixada corresponent.
Els i les responsables jurídics de les entitats i les empreses han d’assegurar-se
que, les persones que col·laboren en les activitats amb menors que organitzen,
no estiguin condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
A més a més, la presentació d’aquesta documentació és un requisit necessari
per la concessió de subvencions per part de Ajuntament d’Esplugues.

QUI EL POT TRAMITAR?
La persona interessada o l’entitat de la que forma part, la qual pot fer una
demanda conjunta per tot el voluntariat i/o l’equip tècnic.
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Si el que es desitja es disposar d’un certificat per poder treballar amb menors a un altre país, s’haurà
de sol·licitar un certificat d'antecedents penals i legalitzar-ho o postil·lar-ho, segons el país on hagi
d'assortir efectes legals.

COM ES TRAMITA LA SOL·LICITUD?
Si la fa la PERSONA INTERESSADA, hi ha tres vies:
 Telemàticament: es pot sol·licitar per Internet, a través de la pàgina web del
Ministerio de Justicia. Per fer-ho, cal tenir un certificat digital que acrediti a
la persona sol·licitant. En aquest sentit, es pot utilitzar:


DNI electrònic: cal que estigui activat i disposar d’un lector de DNI.
En cas de no disposar-me, es pot anar a la biblioteca o altres espais
municipals, ja que acostumen a tenir-lo.



Certificat IDCAT: es pot obtenir de forma fàcil i gratuïta. Cal sol·licitarlo al web i, en el cas d’Esplugues, recollir-lo al Punt d’Atenció al
Ciutadà de la Plaça Santa Magdalena, 24. Un cop es disposi del
certificat, s’instal·larà a l’ordinador i es podrà fer la sol·licitud del
Certificat de delictes de naturalesa sexual.



Sistema Cl@ve: sistema similar al DNI electrònic o al IDCAT, però que
permet utilitzar-lo en altres ordinadors o al telèfon mòbil. Un cop
registrat al sistema, es pot sol·licitar un PIN d’un sol ús per fer la
sol·licitud del certificat.

 Presencialment:


Es pot anar a l’oficina del Ministeri de Justícia que es troba al Carrer
Garcilaso, 123 de Barcelona. La sol·licitud es pot emplenar
prèviament i dur-la el dia que es vagi personalment. El certificat el
donen al moment, tot i que acostuma a haver força cua. Es
recomana anar abans de les 9h per agafar número.



Es pot emplenar la sol·licitud i dur-la a qualsevol registre oficial (per
exemple, als PAC d’Esplugues: Pl. Santa Magdalena 24 o a la Rbla
Verge de la Mercè, 1). En aquest cas, el certificat es rebrà per correu
postal.

 Per correu postal: es pot enviar la sol·licitud a l’Oficina Central d’Atenció al
Ciutadà a Madrid (Calle Bolsa, núm. 8, 28012 Madrid) o bé a la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia a Barcelona (Carrer de Garcilaso, 123,
08027 Barcelona)

Si la sol·licitud es fa de forma COL·LECTIVA, es podrà fer:
 Presencial: al Carrer Garcilaso, 123 de Barcelona.
 Per correu postal: enviant la documentació en un sobre que posi
"Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)" a la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia a Barcelona (Carrer de Garcilaso, 123,
08027 Barcelona).
En ambdós casos, la documentació necessària és la següent:






Fotocòpia compulsada o amb el segell de l’entitat dels DNI’s, NIE,
passaports o document d’identificació comunitari en vigor de
cadascuna de les persones de les quals es vol obtenir el certificat.
Autorització (PDF. 67 KB) al representant de l’entitat de cadascuna de
les persones, per tal que obtingui el certificat al seu nom.
Document de compareixença (PDF. 38 KB) del representant de l’entitat
davant el Ministeri de Justícia.
Fitxer Excel (XLSM. 686 KB) amb les dades complimentades de tots els
sol·licitants. Aquest fitxes s’haurà de lliurar o enviar en format CD o USB.

Un cop processades les dades, es facilitarà a les entitats la informació que
consti al Registre Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de justificants de
consulta individuals o per llistats.

MÉS INFORMACIÓ:
Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:
Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades
en fer voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat
Generalitat de Catalunya:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educ
acio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Prevencio_maltractament_infantil
/certificacio-negativa-de-condemna-per-delictes-contra-la-llibertat-iindemnitat-sexual
Ministerio de justicia:
www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestiones-personales/certificado-delitos
El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals pas a pas (Xarxanet):
http://xarxanet.org/juridic/noticies/el-certificat-dantecedents-penalsdelictes-de-naturalesa-sexual-pas-pas

