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ARGUMENTARI LLEI 26/2015, de 28 de juliol (PROTECCIÓ DE MENORS) 

 
Antecedents jurídics 
 
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència, afegeix l’apartat 5 a l’article 13 de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial 
del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
 
Aquest nou apartat 5 estableix com a requisit per a l’accés i exercici de 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 tràfic 
d’éssers humans.  
 
A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions, oficis o activitats  
ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació 
negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 
 
 
 
Informació bàsica del per què de la carta enviada pel 
Departament de Salut.  
 
Es una comunicació d’una Llei Estatal de protecció al Menor que el 
Departament de Salut ha volgut traslladar a tots els centres sanitaris per al seu 
coneixement.  
 
La finalitat de la carta enviada ha estat comunicativa. No pretén informar del 
procediment ni de la casuística específica que es pugui presentar en la seva 
aplicació.  
 
Si es vol expressar la seva disconformitat envers la Llei, cal adreçar-se al 
Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.gob.es/).   
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A qui afecta aquesta Llei? 
 
A tots els treballadors que per raó de la seva professió, ofici i activitat pugui 
tenir contacte habitual amb menors.  
 
Això inclou contractats, subcontractats, voluntaris i qualsevol altra persona que 
presti els seus serveis en el centre sanitari en qualsevol règim laboral.  
 
 
Què es considera per contacte habitual? 
 
Es considera que el requisit és exigible en el cas de llocs de treball que 
impliquin un contacte habitual, directe, regular i no merament circumstancial, 
amb menors en l’exercici ordinari de les seves funcions o bé que prestin serveis 
específicament destinats a menors.   

Aquest criteri té caràcter casuístic, que cal valorar per a cada lloc de treball, i 
no objectiu o genèric.   

 
Com demostrar no haver estat condemnat per sentència ferma 
per algun delicte sexual amb menors? 
 
A partir de la comprovació al Registre Central de Delinqüents Sexuals. 
 
 
Com accedeixo a aquest registre central de delinqüents 
sexuals? 
 
Aquest registre, el Ministerio de Justicia té previst que estigui vigent a tota 
Espanya el dia 1 de març del 2016.  
 
Fins que aquest no estigui vigent, es pot obtenir la Certificació d’Antecedents 
Penals, del Registre Central d’Antecedents Penals del Ministerio de Justicia 
(http://www.mjusticia.gob.es/).  
 
 
Què és un certificat d’antecedents penals? 
 
És un certificat que permet acreditar la manca d'antecedents penals o, si escau, 
l'existència dels mateixos. 
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Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo? 
 
Qualsevol persona física major d'edat, així com les persones jurídiques 
(empreses) a través dels seus representants. 
 
Quan es tracti de ciutadans de la Unió Europea amb nacionalitat diferent a 
l'espanyola el Registre Central d’Antecedents Penals sol·licitarà a l'autoritat 
central de l'Estat de nacionalitat de la persona que realitza la petició, informació 
sobre aquests antecedents per poder incloure-la en el certificat que se li faciliti. 
En aquest cas, la tramitació del certificat estarà condicionada a la normativa, 
pràctica i terminis del país que es tracti. 
 
Quan es tracti de ciutadans extracomunitaris, aquests s’hauran d’adreçar al 
Consolat del seu país a Barcelona, que ho traslladarà a l’Ambaixada espanyola 
corresponent. Aquesta es posarà en contacte amb el Ministeri de Justícia del 
país en qüestió. En cas que no hi hagi Consolat a Barcelona, el ciutadà s’haurà 
d’adreçar directament a la seva Ambaixada a Madrid. 
 
Com es pot sol·licitar el Certificat d’Antecedents Penals? 
 
El certificat es pot sol·licitar pagant prèviament la taxa de 3,70 €.:  
 
‐ Presencialment (Gerència Territorial del Ministerio de Justícia a Catalunya, 

en horari de dilluns, dimarts i dimecres de 9:00 a 14:00 hores; i de 15:30 a 
17:30; i dijous i divendres de 9:00 a 14:00: Carrer Garcilaso 123 de 
Barcelona), demanant cita prèvia (93 349 41 80). 

 
‐ Per correu postal a l’adreça: Oficina Central de Atención al Ciudadano del 

Ministerio de Justicia, Sección de Certificados de Penales, Calle de la Bolsa 
8, 28012 Madrid.  
 

‐ Per Internet (http://www.mjusticia.gob.es/) a la seu electrònica del 
Ministerio de Justicia, mitjançant el formulari de sol·licitud model 790. Es 
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”. 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-
antecedentes  

 

 
 
Què fer en funció del lloc de treball? 
 
‐ Si és una persona relacionada amb la xarxa pública o concertada (SISCAT) 

cal seguir la instrucció del CatSalut (LINK A LA INSTRUCCIÓ). 
 

‐ Per a la resta de centres, aquesta instrucció pot servir d’orientació. 
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En cas de dubte, el treballador es pot adreçar al seu Col.legi Professional. 
 
 
Com acreditar el compliment de la normativa? 
 
En cas d’accés a llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors: 
 
Mitjançant la certificació, que és requisit imprescindible per a tots aquells 
professionals que vulguin accedir a un lloc de treball a partir del 18 d’agost del 
2015.  
 
En cas d’exercici de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb 
menors 
 
Per a tots aquells que ja estaven exercint abans d’aquesta data (18 d’agost del 
2015) ens hem de remetre a les instruccions de la institució on presti els seus 
serveis. Aquestes poden ser: 
 
- La declaració responsable del treballador de 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 tràfic 
d’éssers humans, i l’autorització a l’entitat per tal que ho verifiqui davant del 
Registre central de delinqüents sexuals, en cas que aquesta ho consideri 
necessari. 
 
- Que el treballador faciliti a l’entitat la certificació negativa del Registre central 
de delinqüents sexuals o que autoritzi l’entitat a demanar-la. 
  
- Que mitjançant la corresponent instrucció, circular o ordre l’entitat reguli 
l’obligació d’informar totes les persones del que preveu l’apartat 5 a l’article 13 
de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, així com l’obligació d’informar 
l’entitat de la persona condemnada 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 tràfic d’éssers humans, per tal que l’entitat 
realitzi les actuacions necessàries que garanteixin el compliment de la Llei. 
 
 
 
        
Informació d’interès 
 

-Per poder sol·licitar el certificat de penals de forma telemàtica cal tenir 
certificat digital. En cas de no tenir-lo, es pot descarregar el formulari, fer el 
pagament de la taxa i presentar-lo presencialment o per correu. La resposta 
a la sol·licitud es rep per al mateix mitjà en que es va sol·licitar, a menys que 
s’indiqui una altra forma 
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-Com descarregar el formulari: 
 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-
gestiones-personales/certificado-antecedentes 

 
 

 
 
 
-Formulari (per visualitzar-lo) 
 
 
 
-Podeu trobar més informació sobre el certificat d’antecedents penals a la 
web del Ministeri de Justícia: 
 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-
gestiones-personales/certificado-antecedentes 
 
      -En la mateixa web en l’apartat “Otras formas de pago” trobareu com fer 
efectiva la taxa: 

En España.  

Puede acudir con el impreso 790 cumplimentado a una entidad financiera colaboradora con la 
Agencia Tributaria (prácticamente todas) para efectuar la liquidación. El pago se acreditará con  
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la validación mecánica o firma autorizada de la entidad financiera en la copia "ejemplar para la 
Administración" del impreso 790 que habrá de presentar en ventanilla o remitir por correo para 
la expedición del certificado. 

Desde el extranjero.  

Puede acudir con el impreso 790 cumplimentado a una entidad financiera española 
colaboradora con la Agencia Tributaria que tenga sucursal en el país desde donde se solicita el 
certificado. El pago se acreditará con la validación mecánica o firma autorizada de la entidad 
financiera en la copia "ejemplar para la Administración" del impreso 790 que habrá de remitir. 

O bien, puede ingresar el importe de la tasa mediante transferencia bancaria, siempre que 
dicha transferencia provenga de cuentas abiertas en bancos situados fuera del territorio 
nacional. Para efectuar la transferencia se utilizará el IBAN o Código Internacional de la cuenta 
de ingresos restringida del Ministerio de Justicia, cuyos datos se indican a continuación, 
remitiendo el original del justificante de haber realizado el pago, junto al “ejemplar para la 
Administración” del impreso 790.  

ENTIDAD: BBVA 

TITULAR DE LA CUENTA: Ministerio de Justicia - Cuenta Restringida Recaudación Tasas 
Extranjero 

NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA: S-2813610-I 

IBAN o Código Internacional de Cuenta Bancaria: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060 

Código de Identificación Bancario (BIC) del BBVA: BBVAESMMXXX 

 
 


