Nota informativa sobre la Certificació negativa del Registre de Delinqüents Sexuals i
les visites de seguiment i comprovació del Decret 137/2003, de 10 de juny, de
regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18
anys

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, 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 i activitats
haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del
Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Per tant, totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin activitats amb menors cal
que compleixin amb aquesta obligació.
A tal efecte, esdevé necessari l’elaboració de pautes d’actuació homogènies, per realitzar
les visites de seguiment i verificació del compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de
regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,
que queden recollides en aquest document:
1. L’entitat organitzadora haurà de comprovar, sota la seva responsabilitat, que tot el
personal (contractat o voluntari) 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.
El responsable de l’activitat serà l’encarregat d’informar a les persones encarregades de
realitzar les visites, si te constància o no, de que tot el personal disposa del Certificat
Negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals.
En cas afirmatiu:
Es farà constar a l’apartat d’observacions de l’imprès de visites el següent esment:
El/la responsable de l’activitat te constància de que tot el personal disposa del Certificat
Negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals.
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En cas negatiu:
Es farà constar a l’apartat d’observacions de l’imprès de visites el següent esment:
El/la responsable de l’activitat no te constància de que tot el personal disposa del Certificat
Negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals.
En aquest cas, també es comunicarà a la persona responsable de l’activitat de la
conveniència de comprovar amb l’entitat organitzadora de l’existència de les certificacions
negatives del Registre de Delinqüents Sexuals.

2. Les persones encarregades de realitzar les visites no cal que estiguin en possessió de la
certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, donat que el seu contacte
amb els menors participants és circumstancial.
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