El Ministeri de justícia preveu per tal d’agilitzar el tràmit el següent:
Nou procediment singular per a l'expedició de certificat d'antecedents penals per a persones
que treballin en contacte habitual 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 treballen amb menors en l'àmbit d'una relació laboral amb una
Administració Pública, no és necessari que ho sol·licitin de forma personal i
individualitzada, sent suficient amb autoritzar a l'administració per la qual treballen al fet
que accedeixi a la seva informació penal a través de la Plataforma d'Intermediació de
Dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
o

Qualsevol administració que ho sol·liciti pot donar-se d'alta a l'Àrea de
Descàrregues del Portal d'Administració Electrònica
Àrea Descarregues > Formularis i procediments d'autorització >
Formularis d'accés als serveis > Formulari Accés CONSULTA NO
TENIR ANTECEDENTS PENALS (359 KB DOC)

•

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 (PDF. 13 KB)de cadascun dels empleats/sol·licitants
representant de l'empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.

o

Documento de compareixença (PDF. 105 KB)del representant de l'empresa
davant el Ministeri de Justícia.

o

Fitxer d'Excel (XLS. 49 KB)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

al

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.
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.

