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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC, RELATIU AL CERTIFICAT DE DELICTES DE 

NATURALESA SEXUAL  

I.‐ L’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, en 
la redacció donada per l’entrada en vigor de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del 
sistema  de  protecció  a  la  infància  i  a  l’adolescència  estableix  com  a  requisit  per  a  l’accés  i 
exercici de professions, oficis  i activitats que  impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 
el fet de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra  la  llibertat  i 
indemnitat  sexual,  fet que  s’acreditarà mitjançant  l’aportació d’una  certificació negativa del 
Registre Central de delinqüents sexuals. 

En concret, l’esmentat article 13.5 estableix:  

“Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin  
contacte  habitual  amb menors,  el  fet  de  no  haver  sigut  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 comerç d’éssers humans. A aquest 
efecte, qui pretengui  l’accés a dites professions, oficis o activitats haurà d’acreditar 
aquesta  circumstància  per  mitjà  de  l’aportació  d’una  certificació  negativa  del 
Registre Central de Delinqüents Sexuals”.  

II.‐ Fetes les consultes pertinents, es considera que el personal de la Universitat, tant PDI com 
PAS, no té un contacte habitual amb menors d’edat en exercici de les seves funcions ordinàries 
que faci necessari l’exigència d’aquest certificat amb caràcter general. 

III.‐ Això no obstant, en tots aquells cassos en que, per les especialitats de la seva activitat (tals 
com  Campus  d'Estiu,  extensió  universitària  o  altres  activitats  dirigides  a menors  d’edat  així 
com en cas d’estudiants, PAS o PDI que, en exercici de  les  seves  funcions,  realitzi estades o 
pràctiques en centres o entitats on hi hagi menors d’edat), el personal afectat haurà d’aportar 
a la UPC l’oportuna certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, podent 
autoritzar a  la UPC,  si ho estima  convenient, per a  sol∙licitar  el mencionat  certificat d’acord 
amb  el  model  que  s’adjunta.  La  presentació  del  certificat  s’haurà  de  renovar  amb  una 
periodicitat  anual mentre  durin  les  activitats  i  s’ha  de  comunicar  immediatament  a  la UPC 
qualsevol canvi respecte al contingut del mateix. 



AUTORITZACIÓ A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA CONSULTA DE 
DADES AL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS 

Cognoms:           Nom: 

D.N.I. / N.I.E.:          Data de naixement: 

Domicili a efectes de notificacions: 

Nacionalitat: 

L’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, en la redacció 

donada arrel de  l’entrada en  vigor de  la  Llei 26/2015, de 28 de  juliol, de Modificació del  sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència, disposa: “Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, 

oficis  i activitats que  impliquin   contacte habitual amb menors, el fet de no haver sigut 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  comerç  d’éssers  humans.  A  aquest  efecte,  qui  pretengui  l’accés  a  dites 

professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta  circumstància per mitjà de  l’aportació d’una 

certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals”. 

A  fi  de  complir  amb  l’obligació  d’aportar  certificació  negativa  del  Registre  Central  de 

Delinqüents Sexuals per a l’exercici de professió, ofici o una altre activitat en contacte habitual 

amb menors d’edat, mitjançant la present AUTORITZO als òrgans competents de la Universitat 

Politècnica de Catalunya per demanar  el  certificat o  la  informació  a  emetre per  el Registre 

Central  de  Delinqüents  Sexuals,  segons  el  Reial  Decret  1110/2015,  d’11  de  desembre  i  a 

incorporar‐lo en el meu expedient personal. 

................................., a .... de ................... de ....... 

Signatura 

Protecció  de  dades.‐  En  compliment  del  que  estableixen  la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  sobre 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de 

la  LOPD  de  caràcter  personal,  us  informem  que  les  dades  personals  obtingudes  seran  tractades  i  quedaran 

incorporades al fitxer Gestió de Personal de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la concessió i gestió de 

permisos,  llicències  i  autoritzacions.  Tanmateix,  us  informem  que  podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació, 

cancel∙lació  i oposició davant del Servei de Personal amb domicili plaça Eusebi Güell 6, Edifici Vèrtex, a  l’adreça 

electrònica: puc.personal@upc.edu. 
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