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Nota informativa sobre el compliment de les obligacions establertes per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb
menors

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, publicada al BOE en data 29 de juliol de 2015, modifica
l’article 13.5 de la Llei orgànica, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i estableix
que serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin
contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament
sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de
menors, així com per tracta d'éssers humans.
S’estableix que, a tal efecte, qui pretengui l'accés a aquestes professions, oficis o activitats
haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del
Registre Central de Delinqüents Sexuals. La disposició transitòria quarta de la llei
esmentada estableix que fins que aquest registre no estigui creat i entri en funcionament,
l’acreditació es farà mitjançant una certificació d’antecedents penals amb l’especificació
corresponent, emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals. A més, en el cas de
persones d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, hauran d’aportar també un
certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on són nacionals, traduït i
legalitzat d’acord amb els convenis internacionals existents.
El Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE 312, de 30 de desembre de 2015) crea i
regula l’organització i el funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals i
estableix que la seva entrada en vigor serà als dos mesos de la seva publicació.
Ateses les competències del Departament de Benestar Social i Família en matèria de
serveis socials, dones, joventut, famílies, infància i adolescència, acolliment i adopcions,
persones amb discapacitat i dependència, equipaments de la xarxa de serveis socials, xarxa
d’equipaments cívics i socials, sensibilització cívica i social i suport a les entitats i voluntariat,
s’informa a totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin activitats amb menors
que cal que compleixin amb aquesta obligació.
A tal efecte, esdevé necessari l’elaboració de pautes d’actuació comunes i homogènies, que
queden recollides en aquest document.
1. Àmbit general d’aplicació
Aquesta norma aplica a totes les activitats, siguin públiques o privades, que impliquin
contacte habitual amb menors.
Cal que les persones jurídiques prevegin, sota la seva responsabilitat, la comprovació que el
seu personal (independentment de la vinculació laboral que tingui) no ha estat condemnat
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou
l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i
explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.
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Així mateix, cal que les persones jurídiques facin extensiva aquesta previsió també a les
persones que hi col·laborin de manera voluntària, o en programes de pràctiques, beques, o
qualsevol altre mecanisme de col·laboració.

2. Prestadors de serveis públics
En relació a les entitats i empreses contractades per a la prestació de serveis públics del
Departament de Benestar Social i Família s’han acordat les mesures següents:
•

Els plecs de clàusules administratives particulars de contractes en què l’objecte
comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual
amb menors, establiran que el contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte
persones que no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, oficis o activitats que
impliquin contacte habitual amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació podrà
ser causa de resolució del contracte, sens perjudici de les altres conseqüències que
legalment se’n derivin.
Per tal que l’administració pugui disposar de l’acreditació pertinent, abans de l’inici de
l’execució del contracte, l’entitat presentarà, a la persona responsable del contracte,
una declaració responsable en què manifesti que disposa de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució
del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte
habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte dels establerts a la normativa. Aquesta declaració haurà de ser novament
presentada pel contractista a la persona responsable del contracte, sempre que
s’incorporin noves persones en l’execució del contracte que es trobin en la referida
situació.
El contingut d’aquesta declaració responsable aportada pel contractista i les
certificacions negatives de què disposi seran vigents durant la durada del contracte,
sempre que aquest sigui igual o inferior a un any, amb el benentès que si té
coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats,
està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata. Si el contracte
té una durada superior a un any, caldrà que el contractista torni a presentar
l’esmentada declaració.
Pel que fa als contractes i pròrrogues vigents actualment i eventuals renovacions
contractuals, en què l’objecte comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors, el Departament s’adreçarà a les entitats i
empreses que hagin subscrit aquests contractes o pròrrogues, per tal de requerir-les
a comprovar que tot el seu personal que tingui contacte amb menors no hagi estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual. L’acreditació d’aquest requisit es farà mitjançant una declaració responsable
en què es manifesti que es disposa de les certificacions legalment establertes per
acreditar que totes les persones que s’adscriuen a l’execució del contracte no han
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la
normativa. Aquesta declaració haurà de ser novament presentada pel contractista
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sempre que s’incorporin noves persones en l’execució del contracte que es trobin en
la referida situació.
El contingut d’aquesta declaració responsable aportada pel contractista i les
certificacions negatives de què disposi seran vigents durant la durada del contracte o
de la seva pròrroga, sempre que aquest sigui igual o inferior a un any, amb el
benentès que si té coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels
delictes esmentats, està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera
immediata. Si el contracte té una durada superior a un any, caldrà que el contractista
torni a presentar l’esmentada declaració.

Cal tenir present que, tal i com estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
presentació de la declaració responsable faculta al Departament a verificar la
conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a
efectuar el requeriment de documentació quan resulti necessari.

Els serveis públics prestats per un tercer i que es formalitzin mitjançant un conveni de
col·laboració, es regiran per les mateixes previsions que les indicades per a la resta
de contractes.

3. Subvencions públiques
•

Les bases reguladores de subvencions en què el projecte subvencionable comporti
l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, establiran com a obligació dels ens beneficiaris de subvencions
l’acreditació que les persones que treballin en el projecte no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de revocació, sens
perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n derivin.
Per tal d’acreditar que han dut a terme aquesta comprovació, les entitats hauran de
signar una declaració responsable en què manifestin disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que participin en el projecte no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es
compromet a aportar una nova declaració responsable. El contingut d’aquesta
declaració responsable aportada pel beneficiari i les certificacions negatives de què
disposi serà vigent durant un any, amb el benentès que si té coneixement d’algun cas
de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats, està obligat a comunicar
aquesta circumstància de manera immediata
En aquest àmbit igualment aplica el que estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per tant, la presentació de la declaració responsable faculta al
Departament a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que
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sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan resulti
necessari.
Aquestes previsions regiran tant per les subvencions formalitzades mitjançant
conveni com per les que ho siguin per resolució.

Barcelona, 30 de desembre de 2015
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