Nota informativa sobre l’exigència d’acreditar no haver estat condemnat
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual per a l’accés i l’exercici de la logopèdia quan l’activitat
professional impliqui contacte habitual amb menors
La Llei estatal 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
la adolescència incorpora a l’ordenament jurídic espanyol els compromisos assumits per l’Estat
Espanyol al ratificar el Conveni relatiu a la Protecció dels Nens contra l’explotació i abús sexual,
del 25 d’octubre de 2007, així com el contingut de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 2011/93/UE, del 13 de desembre de 2011 relativa a la lluita contra els abusos sexuals,
l’explotació sexual dels menors i la pornografia infantil, i per tant, s’incrementen les mesures
preventives de protecció dels menors en diferents àmbits, com és el cas de l’accés a les
professions i el seu exercici.
En aquest àmbit, es modifica la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del
Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, addicionant un
nou apartat 5è a l’article 13 que té el següent redactat:
“5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien
pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales.”
El nou article estableix que aquell professional que hagi estat condemnat per sentència ferma
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, el tràfic d’éssers humans o l’explotació de
menors no podrà accedir ni exercir la seva professió quan aquesta impliqui el contacte habitual
amb menors. I és per aquest motiu que s’exigeix el compliment d’aquest requisit per a poder
accedir i exercir la professió.
Per tal d’acreditar l’absència de condemna, el nou redactat estableix que serà necessari
aportar un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals. El Registre Central de
Delinqüents Sexuals entrarà en funcionament el dia 1 de març de 2016, tal i com estableix la
Disposició Final Cinquena del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el
Registre Central de Delinqüents Sexuals; i per tant, de conformitat amb el que estableix la
Disposició Transitòria Quarta de la Llei 26/2015, fins que no entri en funcionament aquest
Registre, la certificació serà emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.
La Llei preveu de forma clara el moment en què s’ha d’acreditar el compliment del requisit per
als professionals que volen accedir a la professió, però no concreta com i quan s’ha d’exigir
aquest certificat als professionals que estan exercint la professió en el moment d’entrada en
vigor de la Llei.
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En primer lloc, en cas d’accés a un lloc de treball l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996
estableix que “quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales”. Per tant, tot logopeda que pretengui accedir a un lloc de
treball que impliqui estar en contacte habitual amb menors, ja sigui en l’àmbit públic,
concertat o privat, haurà d’acreditar el compliment d’aquest requisit presentant el certificat
negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o transitòriament fins que aquest no entri
en funcionament, el certificat negatiu del Registre Central d’Antecedents Penals.
En el mateix sentit, aquelles empreses que vulguin contractar a professionals logopedes, els hi
hauran d’exigir la presentació de la certificació negativa del Registre, esdevenint un requisit
imperatiu per a poder contractar‐los. Així doncs, entenem que es podrien derivar
responsabilitats per a l’empresa que contractés logopedes sense exigir‐los aquest certificat, i
per tant, sense acreditar el compliment del requisit.
D’altra banda, el Ministeri de Justícia s’ha donat un termini de sis mesos comptats des del dia 1
de març de 2016 per a determinar com es garantirà el compliment d’aquest requisit en aquells
professionals que ja estiguin exercint la professió, tal i com s’indica en la Disposició Addicional
Segona del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de
Delinqüents Sexuals:
“1. El Ministerio de Justicia colaborará con las Administraciones públicas y otras
Instituciones a fin de favorecer la aplicación del presente real decreto durante el ejercicio
de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores,
estableciendo a tal fin los convenios que resulten necesarios en aquellos ámbitos donde la
actividad se desarrolle con menores de edad.
2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el
Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en colaboración con los Ministerios
de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y
Seguridad Social y, en su caso, promoverá las adaptaciones reglamentarias que sean
precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 5 del
artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto
habitual con menores.”
Tanmateix, en la pàgina web del Ministeri de Justícia relativa a la sol∙licitud de certificats
d’antecedents
penals
(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios‐
ciudadano/tramites‐gestiones‐personales/certificado‐antecedentes)
s’ha
establert
un
procediment singular que han de seguir els professionals que estan exercint la professió per
agilitzar la tramitació d’aquest certificat per a treballar amb menors. En particular, tot i que
encara no es prevegi en la Llei ni en la normativa que la desenvolupa, es dedueix que els
professionals que exerceixen la professió han d’obtenir la certificació negativa, ja sigui
directament o a través de l’empresa o Administració Pública on treballen prèvia autorització
expressa, per a garantir que compleixen el requisit de no estar condemnat per sentència ferma
per delictes sexuals.
En concret, el Ministeri preveu diferents procediments per a sol∙licitar el certificat que
transcrivim:
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Las personas que trabajan con menores en el ámbito de una relación laboral con una
Administración Pública, no es necesario que lo soliciten de forma personal e
individualizada, siendo suficiente con autorizar a la administración para la que trabajan a
que acceda a su información penal a través de la Plataforma de Intermediación de Datos
que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las personas que actualmente tengan en vigor un contrato con una empresa u
organismo que trabaja con menores, deberán autorizar a un representante de su
organización para tramitar de manera agrupada todos los certificados del personal de
dicha empresa.
Los ciudadanos que ya trabajen con menores o que necesiten el certificado para firmar
un contrato de trabajo con una empresa que trabaja con menores, también podrán
solicitarlo de manera personal, utilizando cualquiera de los medios habilitados para ello,
presencial, por correo o por internet indicando en la "finalidad" de la solicitud ‐Contrato
nuevo para trabajo con menores‐.

En conclusió, els logopedes que vulguin accedir a un lloc de treball on l’exercici de la professió
impliqui el contacte habitual amb menors hauran de presentar la certificació negativa del
Registre, i les empreses i professionals que els contractin els hi hauran d’exigir necessàriament.
D’altra banda, tot i que el sistema per acreditar el compliment del requisit de no estar
condemnat per sentència ferma per algun delicte sexual per als logopedes que estan exercint
la professió en contacte habitual amb menors encara no s’ha definit legal ni
reglamentàriament, el Ministeri de Justícia ja ha previst a la seva pàgina web que els certificats
puguin ser demanats o bé directament pels professionals logopedes o bé per les empreses i
Administracions degudament autoritzades, i per tant, que s’hagin de sol∙licitar. De totes
maneres, el Ministeri de Justícia haurà de concretar aquest procediment i efectuar les
modificacions reglamentàries que ho facin possible.
Serveis Jurídics
Col∙legi de Logopedes de Catalunya
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