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“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 
CIUTADANS, ERC-MES, ICV-EUiA I PSC INSTANT AL MINISTERI DE JUSTÍCIA 
SOLUCIONS URGENTS PER EVITAR LES AGLOMERACIONS I FACILITAR ELS 
TRÀMITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE PENALS. 

 
ANTECEDENTS 

 
Atès que la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència, estableix l’exigència de certificat negatiu 
d’antecedents penals per exercir professions que impliquen contacte habitual amb 
menors.  
 

Aquesta Llei va modificar, entre d’altres, la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció 
del Menor, en la qual s’afegeix un paràgraf a l’article 13 que 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. Per tant, s'ha de disposar 
d'un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.  
 

Com a conseqüència d’aquesta nova previsió normativa, que ja va entrar en 
vigor el passat 18 d’agost de 2015, qui vulgui accedir a professions i activitats que 
impliquin el contacte amb menors (professorat, monitors, etc.) haurà d’acreditar 
aquesta circumstància aportant una certificació negativa del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals. 
 

L’exigència, per tant, afecta a totes les persones que desenvolupin una activitat 
que impliqui contacte habitual amb menors. Cal que el presentin no només el 
professorat, sinó també els monitors de menjador i d’activitats extraescolars i de 
lleure, el personal de cuina, del servei de transport escolar, voluntaris, estudiants en 
pràctiques, i qualsevol altra persona que treballi o col·labori amb el centre i estigui 
directa o indirectament en contacte amb l’alumnat. 
 

Però els problemes per a l’obtenció d’aquest certificat per a les persones que 
per llei l’han de sol·licitar, han estat majúsculs fins a arribar al col·lapse de la pròpia 
administració. I aquesta situació, lluny de solucionar-se, s’ha tornat a repetir 
darrerament, amb situacions similars a les que es van viure i s’han viscut des de 
començaments d’any.  
 

Cues inesperades: El ministeri de Justícia no havia previst, però, que quan 
Ensenyament obrís les borses d'interins del curs 2016-2017 per a professors, mestres 
i monitors que volguessin optar a una plaça, l'administració es col·lapsaria. Les 
persones que necessitaven aquest certificat van ser informades que l'havien de 
requerir a la delegació del ministeri de Justícia a Catalunya, al carrer Garcilaso, 123, 
de Barcelona, i que era l'única oficina on es podia obtenir presencialment. Aquest fet 
va provocar que davant de l'administració es formessin cues quilomètriques, i fins i tot 
hi va haver revenda de números, una situació esperpèntica per demanar a 
l'administració el certificat que ella mateixa els sol·licita. 
 

El Síndic de Greuges de Catalunya ja va rebre nombroses queixes a 
començaments d’any quan es va produir aquesta situació a les portes de 
l’administració. Es va reclamar que, a curt termini, el ministeri de Justícia habilités 
nous centres a Catalunya per fer els tràmits presencials corresponents per a 
l'obtenció del certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes 
contra la llibertat i la indemnitat sexual. 
 

La Conselleria de Justícia va demanar explicacions al Govern espanyol, i en 
pro de buscar millores es va decidir que es milloraria la coordinació entre la 
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conselleria d'Ensenyament i el ministeri de Justícia per tal que aquest segon estigués 
avisat dels terminis que marqui la Generalitat per als seus futurs mestres a l'hora de 
presentar el certificat d'antecedents penals i que el ministeri pugui preveure les 
puntes de feina.  
 

Arran de la conversa entre Generalitat i Govern espanyol, també va plantejar-
se allargar fins a la tarda l'horari d'atenció al públic a l'oficina de Barcelona, mesura 
que finalment no es va adoptar i que ha provocat que ara, a les portes de l’inici del 
curs al setembre, les cues es repeteixin una vegada més.   
 

A banda de sol·licitar aquest certificat de manera presencial, aquest també es 
pot sol·licitar de manera telemàtica, malgrat que els tràmits són complicats, poc clars i 
més semblants a un laberint, fet que produeix que ens els moments de màxima 
demanda el servidor es col·lapsi, i aquesta solució s’acabi convertint en un problema.  
 

Malgrat el certificat es pot demanar en qualsevol administració, sigui estatal, 
autonòmica, provincial o local. Aquest registre, sigui el que sigui, demanarà el 
certificat al ministeri i l'entregarà al ciutadà. El problema, però, és que aquesta 
expedició no és automàtica, com sí que ho és a l'oficina del carrer 
Garcilaso. Nombrosos docents acudeixen a aquesta oficina per exercir de cara al 
setembre. Les aglomeracions sempre són en aquest període estival. 
 

El problema s’agreuja amb la borsa d’interins. Malgrat el ministeri de Justícia 
diu que no cal el certificat per apuntar-se a la borsa d’interins, ja que afirma que 
només es necessita quan es comença a treballar, des de la Generalitat s’apunta que 
quan es crida un interí com a substitut s'ha d'incorporar immediatament. El certificat 
s'exigeix en el moment d'apuntar-se a les llistes perquè quan a un aspirant se'l crida 
per treballar la incorporació és gairebé immediata, amb un o dos dies de diferència 
com a molt. Per això, igual que es demana el certificat de penals, es demana el títol 
universitari corresponent en el moment d'entrar a la llista d'aspirants a substituts. 
 

La caducitat del document, un problema afegit. Cada cop que un professor 
necessita exercir o canvia de centre es necessita aquest certificat. Actualment, 
l'obtenció dels papers d'antecedents penals té un període de caducitat de tres mesos. 
 

Des del mes de març, ha entrat en funcionament el registre central de 
delinqüents sexuals, fet que ha millorat la situació, ja que ha permès a la conselleria, 
a les escoles o a les empreses i entitats que treballen amb menors accedir al registre 
per comprovar si algun dels seus empleats té antecedents per violència o abusos 
sexuals amb menors, però tampoc ha servit per tornar a evitar les cues que aquest 
estiu s’han repetit.  
 

Els sol·licitants també poden demanar el certificat en oficines d'altres 
administracions (ajuntaments, Generalitat, delegacions de Govern). Però l'obtenció 
no és immediata. L'administració en qüestió envia la petició al ministeri de Justícia 
que després enviarà directament el certificat al sol·licitant, i aquest acaba sent un 
procés lent. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Mostrar la preocupació de l’ajuntament de Sant Cugat davant les 
dificultats que molts santcugatencs i santcugatenques pateixen a l’hora de demanar el 
certificat de penals, requisit imprescindible, i des del passat agost de 2015 obligatori 
per llei, que han de sol·licitar per tal d’exercir professions que impliquen contacte 
habitual amb menors.  
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Segon.- Instar al Ministeri de Justícia que emprengui mesures que agilitzin els 
tràmits per a l’obtenció de certificats de penals de forma immediata i evitar així 
aglomeracions i llargues cues que no faciliten la tasca que aquests professionals 
exerceixen.  
 

Tercer.- Instar al Ministeri de Justícia que treballi per a una millor coordinació 
amb les diverses administracions, especialment amb els ajuntaments, per tal que es 
posi a disposició dels sol·licitants, especialment en períodes de màxima demanda, 
altres oficines per poder sol·licitar el certificat requerit. 
 

Quart.- Instar al Ministeri de Justícia que estudiï la possibilitat d’introduir la cita 
prèvia per a aquestes gestions i evitar així les aglomeracions i cues. 
 

Cinquè.- Instar al Ministeri de Justícia que millori les prestacions de la 
sol·licitud via telemàtica del certificat, i faciliti a la vegada, la navegació via telemàtica 
dels tràmits a desenvolupar.  
 

Sisè.- Instar al Ministeri de Justícia a possibilitar que les santcugatenques i els 
santcugatencs que ho requereixin puguin utilitzar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Sant Cugat per a la gestió dels tràmits necessaris. 
 

Setè.- Instar a les administracions públiques a que desenvolupin el dret del 
ciutadà, a no haver de presentar dades, les quals ja siguin en poder de les 
administracions públiques (ja que és suficient amb l’autorització donada per 
l’administrat a l’Administració per a que faci per ell la consulta), utilitzant la Plataforma 
d’intermediació de dades, que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 

Vuitè.- Instar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a que aquesta 
Plataforma sigui plenament operativa i eficient, i pugui ser utilitzada per totes les 
administracions públiques que ho demanin. 
 

Novè.- Comunicar l’adopció d’aquesta acords al Ministeri de Justícia, al 
Govern espanyol, a la Conselleria d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat”. 

 


