CERTIFICADO POR DELITOS DE NATUREZA SEXUAL
QUEN DEBE SOLICITALO/PRESENTALO




Recentemente foi aprobada a Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de
protección á infancia e á adolescencia. Entre as modificacións que inclúe esta nova Lei,
introduce un novo punto ao artigo 13 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de
protección xurídica do menor de modificación parcial do Código Civil e da Lei de
Axuizamento Civil (LOPM), co seguinte texto:
“5. Será requisito para o acceso e exercicio ás profesións, oficios e actividades

que impliquen contacto habitual con menores, o non ser condenado por
sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que
inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual,
prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres
humanos. Para ese efecto, quen pretenda o acceso a tales profesións, oficios ou
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante a achega dunha certificación
negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais”.


Terán a obriga de acreditar o cumprimento do requisito previsto neste artigo todas as
persoas que pretendan exercer ou exerzan profesións, oficios, actividades ou voluntariados
que impliquen contacto habitual con menores en centros, servizos, programas e calquera
outro recurso destinado a menores de idade. Esta previsión obriga tamén aos acolledores
familiares, ás persoas que se ofrecen para a adopción e ás que realizan acollementos
temporais de menores estranxeiros por motivos de saúde, estudos ou razóns humanitarias.



Para tales efectos, deberá solicitarse unha certificación negativa do Rexistro Central de
Delincuentes Sexuais, que entrou en vigor o 1 de marzo de 2016. O Real Decreto
1110/2015, do 11 de decembro, polo que se regula o Rexistro Central de Delincuentes
Sexuais, establece que constitúe un sistema de información, de carácter non público e
gratuíto, que ten por finalidade contribuír á protección dos menores contra a explotación e
o abuso sexual.



No caso de estranxeiros ou con outra nacionalidade ademais da española,
deberán achegar tamén un certificado negativo de antecedentes penais do seu país de
orixe ou de onde é nacional, traducido e legalizado de acordo cos Convenios internacionais
existentes, respecto dos delitos aos que se refire o artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996. O
alcance do devandito certificado dependería da normativa de cada país, ben do Rexistro de
Delincuentes Sexuais expresamente, que xa existe en moitos países, ben do Rexistro de
Penados, sen que en ningún caso poidan valorarse a estes efectos outros posibles delitos
de natureza distinta á sexual que o cidadán cometese. Especialidades:
-

Cando se trate de estranxeiros de orixe da Unión Europea ou nacionais da
mesma, o Rexistro Central de Penados solicitará á autoridade central do Estado de
nacionalidade da persoa que realiza a petición, información sobre os devanditos
antecedentes para poder incluíla no certificado que se lle facilite. Neste caso, a
tramitación do certificado estará condicionada á normativa, práctica e prazos do país
de que se trate.

-



Nos casos de estranxeiros cuxos países non dispoñan dun Rexistro de
antecedentes penais, podería esixírselle un certificado consular de boa conduta.

MÉTODOS DE OBTENCIÓN

 Por vía telemática: na Sede electrónica do Ministerio de Xustiza:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
O trámite poderao realizar calquera cidadán posuidor dun identificador electrónico homologado e
devolverá o resultado da procura ao seu correo electrónico, ou mediante unha mensaxe ao móbil,
cun código para que unicamente el poida visualizalo e/ou imprimilo.


De forma presencial ou por correo postal:
-Na Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza. Atención ao público de luns a venres de
09:00h. a 14:00h. Enderezo: R/Emilia Pardo Bazán nº1, 1º A Coruña Telf 981 246 231.
-No Centro de Atención ao Cidadán, Enderezo: R/ Bolsa nº8, Madrid Telf 918 372 295.
-Nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
Xunto co impreso de solicitude deberá achegarse unha fotocopia compulsada por un organismo
oficial de calquera dos seguintes documentos: DNI, tarxeta de residencia en vigor, pasaporte co
visado en vigor ou documento de identificación comunitario ou equivalente.
Cando estes organismos reciban a documentación xunto coa solicitude enviaranlle un código para
poder acceder á descarga do certificado.

