NOTA INFORMATIVA
Àrea: Secretaria Tècnica de RH i RL
Assumpte: Llei 26/2015, de 28 de juliol
Data: dimecres, 21 de octubre 2015

NOU REQUISIT PER L’ACCÈS I EXERCICI DE LES PROFESSIONS
QUE IMPLIQUIN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS.
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència, modifica diverses lleis amb la finalitat de millorar els instruments de
protecció jurídica dels menors.
Entre d’altres, modifica la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor,
per introduir una obligació que afecta a les persones que presten serveis en contacte
habitual amb menors.
En concret, s’afegeix un paràgraf 5è a l’article 13, que estableix que serà requisit per a
l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual
amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual,
exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors,
així com per tracta d’éssers humans.
A aquests efectes, qui pretengui l’accés a aquestes professions, oficis o
activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una
certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, que
contindrà informació sobre la identitat i el perfil genètic (ADN) de les persones que
hagin comès aquests delictes.
Aquest Registre està en fase de creació i, per fer-ho, el Ministeri de Justícia disposa de sis
mesos des de la data de publicació de la Llei (29 de juliol de
2015). La pròpia Llei, en la Disposició Transitòria 4ª, determina que mentre no estigui
creat i entri en funcionament aquest nou Registre, la certificació haurà de ser emesa
pel Registre Central d’Antecedents Penals.
En la mesura en què el certificat aportat sigui negatiu, la seva custòdia per part del centre
no afecta especialment a la política de privacitat i protecció de dades que tingui
implantada el centre.
El nou requisit afecta a totes les persones que desenvolupin una activitat que impliqui
contacte habitual amb menors, en sentit molt ampli.
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D’acord amb això, i sense perjudici que aquesta norma requerirà una concreció via
reglamentària, considerem pertinent que els centres demanin l’acreditació d’aquest
requisit als professionals sanitaris i altres treballadors que prestin serveis amb
caràcter habitual a menors, i que hagin estat contractats a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, que es va produir el 18 d’agost de 2015.
El certificat es pot sol·licitar presencialment (C/ Garcilaso, 123, de Barcelona), per
correu (Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia, Sección de
certificados de penales, Calle de la Bolsa 8, 28012 Madrid) o per internet (Seu Electrònica
del Ministerio de Justicia), mitjançant el formulari de sol·licitud Model 790, previ el
pagament d’una taxa de 3,70€. És convenient que a la casella 32 indiqueu “En
compliment de l’article 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica
del Menor”.
Barcelona, 21 d’octubre de 2015.
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