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02.16 Circular Informativa 
 
 
REQUISIT PER A L’ACCÉS I L’EXERCICI DE PROFESSIONS SANITÀRIES QUE 
IMPLIQUIN ATENCIÓ A MENORS: NO HAVER ESTAT CONDEMNAT PER 
DELICTES SEXUALS 
 
 
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, exigeix 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 sentencia ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals, així com per tracta d’éssers humans amb 
finalitats d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia. 
 
El BOE núm. 312, de 30 de desembre, publica el Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel 
qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, que serà al que els interessats o les 
administracions públiques amb el seu consentiment podran demanar la certificació corresponent. 
 
El Reial Decret entrarà en vigor el 29 de febrer de 2016. 
 
Sobta que el límit temporal per a la cancel·lació d’aquesta mena d’antecedents penals és de 30 
anys. Aquesta durada tan llarga de la inscripció al Registre es justifica com una mesura per a la 
protecció de la infància i l’adolescència. 
 
En aquest Registre, que no és públic, tindran accés jutges i tribunals, Ministeri Fiscal i la policia 
judicial i, en determinats supòsits, les Entitats Públiques de protecció de menors. 
 
A petició de la persona interessada que no figuri inscrita, el Registre podrà emetre certificacions 
negatives que seran requisits necessaris per accedir i exercir professions, oficis i activitats que 
impliquin un contacte habitual amb menors, cosa que ocorre en molts diferents àmbits com 
l’educació, l’esport, el lleure, la sanitat i els serveis socials. 
 
Mentre no entri en funcionament el nou Registre Central de Delinqüents Sexuals, l’emissió de les 
certificacions negatives d’antecedents penals per condemna per delictes sexuals correspon al 
Registre Central de Penats. 
 
Així doncs, cal tenir en compte que per a la contractació (accés) de personal sanitari que es 
relacioni habitualment amb menors (pediatres, infermeres pediàtriques, personal assistencial o 
para-assistencials en centres pediàtrics,....), per imperatiu legal, cal demanar com a requisit per a 
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la seva contractació que acrediti la inexistència d’antecedents penals per delictes sexuals 
mitjançant la corresponent certificació negativa del Registre. 
Seria convenient que l’autoritat sanitària establís criteris clars sobre l’abast subjectiu d’aquesta 
exigència legal en el sector salut, així com, si s’escau, la periodicitat amb la que s’haurà 
d’actualitzar l’acreditació d’inexistència d’aquesta mena d’antecedents penals durant l’exercici 
professional. 
 
El Ministeri de Justícia ha establert un procediment singular per a l’expedició de certificat 
d’antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors, per tal 
d’agilitzar la seva obtenció: 
 

a) Les persones que treballen amb menors en l’àmbit d’una relació laboral amb una 
Administració Pública no cal que ho sol·licitin de forma personal i individualitzada. És 
suficient que autoritzin a l’Administració perquè aquesta pugui accedir a la seva 
informació penal. 
 

b) Les persones que tenen un contracte en vigor amb una empresa o organisme que 
treballa amb menors, han d’autoritzar a un representant de la seva organització per 
tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d’aquesta empresa, que 
haurà de presentar una sol·licitud única adreçada a l’Oficina Central d’Atenció al 
Ciutadà o a la Gerència Territorial de Justícia més propera adjuntant: 
 

a. El Model 790 que justifiqui l’abonament de les taxes (3’70 € per individu). 
b. Fotocòpia del document d’identitat de cada treballador compulsada o amb 

el segell de l’empresa. 
c. Autorització al legal representant de l’empresa de cadascun dels empleats 

sol·licitants perquè obtingui el certificat en el seu nom. 
d. Fitxer excel amb les dades de tots els sol·licitants (en CD, pendrive o per 

correu electrònic a la següent adreça  trabajoconmenores@mjusticia.es) La 
resta de la documentació s’ha d’enviar per correu postal a la Sección de 
Penados: Calle de la Bolsa núm.8 - 28071 Madrid. 
 

c) Les persones que necessiten el certificat per accedir a un lloc de treball en una 
empresa que treballa amb menors ho poden sol·licitar de forma personal per 
qualsevol dels mitjans habilitats (presencial, per correu postal o per internet) indicant 
que la finalitat de la seva sol·licitud és Contrato nuevo para trabajo con menores. 
Han de tenir en compte que el certificat triga en ser expedit entre 3 i 10 dies hàbils.  

 
 
Barcelona, 30 de desembre de 2015. 
 


