CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS
Tràmits i gestions
L’aprovació de la “Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia” (Ley 26/2015, de 28 de julio, BOE del 29 de julio), ha creat
certa confusió dels centres educatius i a tots aquells col·lectius que , per la
seva activitat, tracten amb menors i/o adolescents.
o OBJECTE DE LA LLEI (Preámbulo I) “… introducir los cambios
necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a
la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores
una protección uniforme en todo el todo territorio del Estado y que
constituya una referencia para las comunidades autónomas en el
desarrollo de su respectiva legislación…”
o La llei va entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE.

o Crea: El Registro Central de Delincuentes Sexuales on es trobarà la
identitat dels condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual, tracta d’éssers humans, o l’explotació de menors, i informació
sobre el seu perfil genètic d’ADN (Preámbulo II).
o ÀMBIT EDUCATIU: Se modifica la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, para revisar los
criterios de asignación de plaza escolar con vistas a tener en
cuenta la condición legal de familia numerosa y situación de
acogimiento familiar del alumno o alumna, así como incrementar la
reserva de plazas en los centros educativos para los casos del
inicio de una mediada de acogimiento familiar en el alumno o
alumna.

Aquesta norma afecta directament a l’àmbit educatiu, ja que als centres
docents que imparteixen ensenyaments no universitaris han estat escolaritzats
alumnes menors d’edat.
Segons aquesta llei “será requisito para el acceso y ejercicio a las
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con
menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres
humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones,
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales”.
Per tant, tindran l’obligació d’acreditar el compliment del requisit previst a
l’article 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 totes les persones que vulguin exercir o
exerceixin les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb
menors i, en tot cas, les següents:
a) Personal docent.
b) Personal que presti serveis complementaris d’assistència al menjador.

c) Personal que presti serveis que impliquin la cura de menors als centres
docents fora de l’horari lectiu.

d) Personal que realitzi activitats extraescolars.

e) Personal que presti serveis complementaris de transport.

Fins que entri en funcionament el Registro Central de delincuentes sexuales,
totes les referències seran realitzades pel Registro Central de Penados, Com a
conseqüència, l’acreditació del compliment del requisit previst a l’article 13.5 de
la Ley Orgánica 1/1996 es realitzarà mitjançant certificat del Registro Central de
Penados. Si fossin d’origen estranger o tinguessin una altra nacionalitat, a més

haurien d’aportar un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país
d’origen o d’on estigui nacionalitzat.
Per complir amb la llei els centres tenen l’obligació de demanar als seus
treballadors un certificat de penals de caràcter general, ja que encara no s’ha
creat l’arxiu específic de delictes sexuals. El que els centres hauran de garantir
és el tractament que es donarà als nostres certificats ja que existeix la Llei de
Protecció de Dades.

TRÀMITS I GESTIONS PERSONALS PER A SOL·LICITAR EL CERTIFICAT
D’ANTECEDENTS PENALS.
Els tràmits I gestions que s’han de realitzar per a sol·licitar el certificat que
permet acreditar la carència d’antecedents penals o l’existència dels mateixos
es troben a la pàgina del Ministerio de Justicia.
http://www.mjusticia.gobes/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramitesgestiones-personales/certificado-antecedentes.

QUÈ, COM I ON PRESETAR-HO.
Documentació que s’ha de presentar:
o Formulari 790.
o Original o fotocòpia compulsada del DNI, Targeta de Residència,
Passaport, carnet de conduir o document d’identificació comunitari o
equivalent, en vigor, de la persona de la qual es sol·licita la certificació,
sempre que el document presentat permeti identificar-la fefaentment
o Justificació d’haver pagat la taxa (3’70€).
Presencial
On presentar-la
o A les Gerències Territorials del Ministerio de Justicia.
Formes de recollir el certificat:
Per la mateixa via que es va sol·licitar, excepte si s’indica una altra via de
recepció de les disponibles.

Temps que triga en expedir-se:
Quan la sol·licitud es realitza de manera presencial, el certificat que s’emet és
normalment al moment. En alguns casos pot ser necessari un període més
ampli no superior a 3 dies. Tot i això el termini que l’Administració té per a
expedir aquest document és de 10 dies hàbils des de la seva presentació.
Per correu
On enviar-la:
D’acord amb les OOMM de 6 d’abril i de 3 de juny de 1993 i 22 de març de
1994, sobre l’expedició del certificat pel Ministerio de Justicia, es pot sol·licitar
el certificat d’antecedents penals per correu amb idèntics requisits de
presentació de documents, substituint els documents d’identificació originals
per fotocòpies confrontades a :
Les gerències territorials del Ministerio de Justicia.

Formes de recollir el certificat:
Els certificats sol·licitats per correu s’enviaran gratuïtament a l’adreça indicada
en el model 790, a l’apartat “identificación”.
Per Internet:
Si es té certificat digital o DNI electrònic.

