Sant Feliu de Llobregat, gener de 2016.
Benvolguts/des,

Us fem a mans informació que us pot ser útil donada la recent modificació de la Llei que obliga a
aportar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els
professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Certificat per treballar amb menors
La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei
45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre
Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte
habitual amb menors. Fins a l'entrada en funcionament del Registre Central de Delinqüents
Sexuals, aquests certificats s'expediran pel Registre Central de Penats.
Per agilitar l'obtenció dels certificats d'antecedents penals per a persones que treballen amb
menors s'han habilitat els següents procediments en funció de la relació existent entre l'entitat
que sol·licita el certificat i el ciutadà.
 Les persones que actualment tinguin en vigor un contracte amb una empresa o
organisme que treballa amb menors, hauran d'autoritzar a un representant de la seva
organització per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d'aquesta
empresa.
Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats d'antecedents
penals a través d'empresa o organització consisteix en la presentació d'una sol·licitud única,
dirigida a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà o a la Gerència Territorial de Justícia més
propera, adjuntant la documentació següent:
o

Model 790 en el qual es justifiqui l'abonament de tantes taxes com a sol·licituds
agrupades es realitzin, preferiblement en un únic model, indicant en la finalitat per
a treball amb menors.

o

Fotocòpia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels DNI's,
NIE, passaport o document d'identificació comunitari en vigor de cadascun dels
empleats/sol·licitants.

o

Autorizació de cadascun dels empleats/sol·licitants al representant de l'empresa
perquè obtingui el certificat en el seu nom.

o

Document de compareixença del representant de l'empresa davant el Ministeri de
Justícia.

o

Fitxer d'Excel amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. Aquest fitxer s'ha
de lliurar en CD o pendrive o enviar al correu electrònic de l'Oficina Central d'Atenció
al Ciutadà trabajoconmenores@mjusticia.es para el seu tractament automatitzat, a
fi d'obtenir una major agilitat i preferència en l'expedició. La resta de la
documentació requerida es remetrà per correu postal dirigit a la Secció de Penats:
carrer de la Bolsa, 8 – 28071 Madrid. En el cas de les sol·licituds dirigides a
les Gerències Territorials hauran de contactar amb les mateixes a fi de concretar el
mitjà de lliurament d'aquest fitxer.
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o

L'oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d'acord amb la
documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels
requisits necessaris per a l'expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta
preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.
Una vegada processats les dades, els certificats individuals negatius expedits es
remetran a l'empresa per correu postal al domicili indicat en el document de
compareixença. En els casos en què, en realitzar les consultes, s'apreciïn
coincidències o errors d'identitat, l'Oficina expedidora dels citats certificats es posarà
en contacte directament amb l'interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i
fidel expedició del mateix.



Els ciutadans que ja treballin amb menors o que necessitin el certificat per signar un
contracte de treball amb una empresa que treballa amb menors, també podran sol·licitar-ho
de manera personal, utilitzant qualsevol dels mitjans habilitats per a això, presencial, per correu
o per internet indicant en "la finalitat" de la sol·licitud Contracte nou per a treball amb menors.

Procediment
NOTA: La informació d'aquest apartat únicament li afecta si va a realitzar la seva sol·licitud de
forma presencial o per correu postal. Amb certificat electrònic accedeixi a la Seu electrònica del
Ministeri de Justícia.
1. Emplenament del formulari.- A través del Model 790 o recolli ho a les Gerències
Territorials del Ministeri de Justícia.
2. Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita
3. Abonament de taxa. - Justificació d'haver pagat la taxa, que es podrà acreditar de
qualsevol de les següents opcions:
Pagament a través de sistemes de banca electrònica
Altres formes de pagament

Esperem que aquesta informació us resulti d'utilitat, alhora que aprofito per a saludar-vos i
restar, com sempre, a la vostra disposició.

Cordialment,

Sussagna Artigas i Urbano
Presidenta
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