CERTIFICADO POR DELITOS DE NATUREZA SEXUAL


QUEN DEBE SOLICITALO/PRESENTALO

• Quen pretenda acceder ou exerza profesións, oficios, actividades ou voluntariados que
impliquen contacto habitual con menores, de conformidade coa Lei 26/2015, do 28 de
xullo, de Modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, e a Lei 45/2015,
do 14 de outubro, do Voluntariado.
Obxectivo: incrementar o control deste tipo de delincuentes e evitar o seu contacto con
menores.

• Calquera organismo (público ou privado que delegue nalgunha administración pública
competente) ante o que se tramite un procedemento para acceder ou exercer profesións,
oficios, actividades ou voluntariados que impliquen un contacto habitual con menores,
sempre que non se trate de información reservada a Xuíces e Tribunais e sempre con
autorización expresa e previa do interesado de conformidade co Real Decreto 1110/2015,
do 11 de decembro, polo que se regula o Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. Desde
novembro de 2015 pódese realizar a través da Plataforma de Intermediación de Datos que
ofrece o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

• No caso de estranxeiros ou con outra nacionalidade ademais da española, ademais
deberán achegar 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.

• Nos supostos de convocatorias para cubrir postos de traballo en que sexan necesarios os
antecedentes penais por delitos de natureza sexual, coa finalidade de evitar aglomeracións,
recoméndase que as entidades que convoquen este tipo de postos de traballo, prevexan a
inclusión na solicitude ou instancia unha declaración responsable do interesado sobre a
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ausencia dos mesmos, debendo acreditalo con posterioridade – mediante a certificación
correspondente - unicamente aqueles que superen as probas (no momento previo á súa
incorporación ou acceso) ben directamente ou a través da persoa que emprega se previamente
autorizoulle na propia instancia ou solicitude para a súa consulta.


MÉTODOS DE OBTENCIÓN

PETICIÓNS A TRAVES DA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS DE FORMA MASIVA
OU INDIVIDUAL POLAS ORGANIZACIÓNS públicas ou privadas que deleguen nalgunha
administración pública competente:

As entidades públicas poden solicitar información sobre a situación penal dos seus
traballadores, colaboradores ou candidatos, a través da PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN
DE DATOS (PID) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd#.VqnanvnhCM8. ben de forma individual, ben
de forma conxunta ou masiva, previo consentimento expreso destes.
 A consulta individual obterá unha resposta inmediata.
 A consulta conxunta ou masiva obterá unha resposta asíncrona, nun prazo máximo de
24 horas en función do volume da petición e o tráfico existente en cada momento na
PID. A Plataforma permite a carga de ficheiros masivos de ata 1.000 peticións.
Inicialmente, a Plataforma non emite certificados, senón que devolve automaticamente
información sobre os empregados que con seguridade carecen de antecedentes (penais ou de
delitos de carácter sexual), pero non respecto dos que non están claros, que deberán ser
solicitados eles persoalmente. Non é necesario que o cidadán se desprace a solicitar o
certificado de antecedentes penais nin abone a taxa de expedición, só deberá autorizar, con
carácter previo, á Administración para que faga a consulta, salvo que non estea claro se ten ou
non antecedentes.
A partir do 1 de marzo tamén estará dispoñible na Plataforma a consulta ao Rexistro Central de
Delincuentes Sexuais.
Incorpórase a este documento unha presentación sobre o funcionamento do devandito servizo.

Para acceder directamente á mesma é necesario darse de alta no Sistema e desenvolver un
conector ou “cliente lixeiro” que pode ser desenvolvida polo organismo cliente ou utilizar a que
ofrece a Plataforma. (O Ministerio de Educación, a Generalitat de Catalunya, a Comunidad de
Madrid, por exemplo xa o teñen).
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 As organizacións privadas que deban solicitar aos seus empregados, colaboradores, ou
candidatos o certificado de carecer de antecedentes penais, recollida a autorización expresa do
interesado, poderán delegar na Administración Pública da que dependan, nas Xerencias
territoriais ou na oficina de atención ao cidadán, para que sexan estes organismos os que
lancen a petición á Plataforma de Intermediación de datos.

OUTRAS FORMAS DE OBTER O CERTIFICADO DE CARECER ANTECEDENTES PENAIS POR DELITOS
DE NATUREZA SEXUAL

 Por vía telemática: na Sede electrónica do Ministerio de Xustiza:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes

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 póidao visualizar e/ou imprimir.
 Ata o 29 de Febreiro  Emítese o certificado tradicional de Antecedentes Penais e
para obtelo é necesario o pago previo dunha taxa (3,70 €).
 A partir do 1 de Marzo  Nace o Rexistro de delincuentes sexuais e emítese de forma
gratuíta un certificado específico sobre os antecedentes por delitos de natureza sexual.
 De forma presencial:
 Ata o 29 de Febreiro  Emítese o certificado tradicional de Antecedentes Penais,
presencialmente e pódese solicitar en:
•

•

Nas Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, nas direccións e horarios de
apertura e información seguintes:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direccionestelefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales
Nos rexistros das Delegacións de Goberno nas Comunidades Autónomas e as
Subdelegacións de Goberno das Provincias que colaborarán na recepción e
tramitación dos certificados. Elaborarán unha relación de peticións que remitirán ás
Xerencias, estas efectuarán a busca masiva sobre o Rexistro Central de penados e
mediante un programa de Office avanzado imprimirán o resultado en certificados
individualizados.
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•

Ante os rexistros de calquera órgano administrativo, que pertenza á Administración
Xeral do Estado, á de calquera Administración das Comunidades Autónomas, á de
calquera Administración Local nos termos sinalados polo art. 38.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, onde recibirán as peticións.

 A partir do 1 de Marzo  Nace o Rexistro de delincuentes sexuais, este novo certificado
específico sobre delitos de natureza sexual terá carácter gratuíto, incluirá selo de órgano
e código seguro de verificación (CSV) e poderase solicitar nas mesmas sedes.
 Por correo:
Dirixido a calquera das Xerencias territoriais ou ao Centro de atención ao cidadán na rúa da
Bolsa, 6, Madrid.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales

Os certificados solicitados por correo remitiranse , polo mesmo medio, á dirección indicada no
documento de solicitude.
 Ata o 29 de Febreiro  Cumprimentando o formulario que se ofrece na sede do
Ministerio de Xustiza e previo pago da taxa correspondente.
 A partir do 1 de Marzo  Cumprimentando o formulario que se ofrece na sede do
Ministerio de Xustiza.
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