Informació per a les AMPA/AFA sobre el certificat de Certificat de Delictes de
Naturalesa Sexual.
Qué és?
És un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels
mateixos.
Arrel de 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.

Que vol dir?
Que qualsevol persona professional o voluntària (monitors/es acollida matinal, extraescolar, menjador, etc.)
que estiguin en contacte a la vostra AFA/AMPA està obligada a aportar un certificat negatiu d'aquest registre.
Fins a l'entrada en funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals, aquests certificats s'expedien
pel Registre Central de Penats (d'acord amb la disposició transitòria 4ª de la Llei 26/2015). En aquest només
hi figuran els delictes sexuals, d’aquesta forma es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.

Preu:
És un tràmit gratuït.

Com el podeu sol.licitar:
*Si teniu una empresa contractada ha de ser ella la que gestiona els certificats i vosaltres podeu demanarli que us faci un certificat com a que les persones que té al càrrec tenen un certificat negatiu del Registre
Central de Delinqüents Sexuals.
*Si sou vosaltres qui teniu el personal contractat podeu:
OPCIÓ 1: fer la petició als treballadors/es i que ells/es us la facin arribar. Ells/es podran sol·licitar-ho de
manera personal.
Amb certificat electrònic:
A aquest efecte, fent constar en el model de sol·licitud el seu telèfon mòbil, rebrà un sms amb un codi segur de verificació, que li permetrà descarregar el certificat des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia
quantes vegades necessiti.
Si disposa de certificat electrònic pot sol·licitar-ho a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
Presencialment o per correu postal:
La sol·licitud (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427853905?blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename
%3DModel_De_SolLicitud_De_Certificat_Per_Delictes_De_Naturalesa_Sexual.PDF)
es presentarà degudament emplenada en: les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia o a Madrid, en
l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà.

OPCIÓ 2: Si teniu contractat molt personal teniu l'opció de que ells/es us autoritzin i llavors podreu tramitar
de manera agrupada tots els certificats del personal. Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats de Delictes de Naturalesa Sexual, a través d'empresa o organització, consisteix en la presentació d'una sol·licitud única, dirigida a la Gerència Territorial de Justícia més propera o a l'Oficina Central
d'Atenció al Ciutadà a Madrid indicant clarament en el sobre "Secció de Treball amb Menors (Procés Agrupat)" , adjuntant la documentació següent:


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.



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



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



Fitxer Excel amb les dades emplenades de tots els sol·licitants

En aquest enllaç la trobareu:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificadodelitos
Una vegada processats les dades, es facilitarà a les empreses la informació que consti en el Registre
Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de llistats. 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.

