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Servei d’Educació

Benvolguts/des,
Us informem que l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció
a la infància i a l’adolescència, ha afegit l’apartat 5 a l’article 13 de la LO 1/1996, de 15 de juliol, de
protecció jurídica del menor. Aquest precepte regula les obligacions dels ciutadans i el deure de
reserva. Aquest nou apartat 5 de l’article 13 esmentat disposa literalment:
“5. 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.”
La llei va entrar en vigor el passat mes d’agost. La llei obliga que, a partir de l’1 de setembre de 2015,
qualsevol persona que hagi d’exercir activitat amb menors hagi de presentar dit certificat per a poder
exercir-la.
Aquest certificat el podeu sol·licitar:
Presencialment, a la Gerència Territorial de Justícia (carrer Garcilaso, 123, Barcelona; telèfon:
933494180) amb la documentació requerida i la taxa pagada. Generalment es facilita el certificat al
moment.
Per correu al Registro Central de Penados y Rebeldes (carrer San Bernardo, 45, Madrid; telèfon:
913904500), i cal remetre la taxa pagada i la fotocòpia compulsada de la documentació. En aquest cas
el certificat triga 10 dies en expedir-se.
Telemàticament: Es pot fer de forma telemàtica amb certificat digital a través del web del Ministeri de
Justícia.
Podeu trobar més informació a la pàgina web del Ministerio de Justicia.
En el cas que estigueu interessats en gestionar personalment el certificat, recordeu que degut a l’elevat
nombre de sol·licituds de l’esmentat certificat que ha arribat a la Gerència Territorial, és recomanable
que, si disposeu de certificat digital, feu la petició via telemàtica.
Per tant, els agents prestadors que col·laboreu en el Programa d’Activitats Educatives
Complementàries al Currículum (PAECC) del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sta.Coloma de
Gramenet heu de demanar aquets certificats negatius del registre central de delinqüents sexuals.
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