
 

 

 

 

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat 

Introducció 

En compliment de l'article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l'adolescència, pel qual s'afegeix l'apartat 5 a l'article 13 de la Llei 
Orgànica 1/1996: 

“Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquen el contacte 
habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament 
sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de 
menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulga accedir a aquestes 
professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una 
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.”  

Per tant, l’estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un 
contacte habitual amb menors ha d’aportar obligatòriament aquest certificat que expedeix el 
Ministeri de Justícia.  

Correspon a la Universitat de València informar l’estudiantat sobre quines pràctiques tenen 
aquesta consideració. 

Més informació sobre la manera d'obtenir el certificat en l’enllaç següent: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes 

Quan s’ha d'aportar la certificació? 

Aquest certificat té una caducitat, per la qual cosa no s’ha d'aportar en el moment de la 
matrícula sinó en una data com més pròxim millor a la realització de la pràctica. En aquest sentit, 
cada centre informarà el seu estudiantat del període o períodes en què cal aportar-ho. 

Procediment 

La Universitat de València habilitarà un procediment telemàtic, a través de la seua seu 
electrònica (entreu.uv.es), mitjançant el qual es podrà aportar el certificat digitalitzat i aquelles 
dades necessàries per verificar-ne la validesa. 

Per adjuntar el Certificat han de seguir-se els següents passos: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp 
-Després seleccionar la pestanya ESTUDIANTS 
-Del desplegable seleccionar l'opció "Lliurament documentació per a la realització de 
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https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
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pràctiques amb menors” 
-Quan es prem a accedir ix una altra pantalla amb 3 opcions. 
-Seleccionar la segona, on posa alumnat. 
-Validar amb l'usuari i contrasenya de la Universitat i una vegada s'accedeix, seguir les 
diferents pantalles fins a finalitzar. 
 

Responsabilitats del estudiant o estudianta 

Correspon a l'estudiant o estudianta que realitze la pràctica que implique un contacte habitual 
amb menors l'aportació de la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, 
tant a la Universitat de València, com a l'entitat en què realitze aquestes pràctiques. 

Si l’estudiant o estudianta té doble nacionalitat o és estranger/a ha d'aportar, a més de la 
certificació negativa espanyola, la certificació negativa del seu país d'origen o document anàleg. 
En aquest cas, les certificacions han d'estar traduïdes i legalitzades d'acord amb els convenis 
internacionals existents. 

Conseqüències de no aportar el certificat 

No aportar la certificació negativa té les conseqüències següents: 

- La impossibilitat de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb 
menors. L’estudiant o estudianta haurà d'escollir un altre tipus de pràctiques. 

- Si la titulació requereix necessàriament la realització de pràctiques que impliquen un 
contacte habitual amb menors, la incapacitat de realitzar aquestes pràctiques i, per tant, 
la impossibilitat d'obtenir el títol de grau. 

Informació sobre protecció de dades 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, els certificats aportats i les dades obtingudes en relació amb aquest document 
s’incorporen als sistemes d'informació de la Universitat de València a l'efecte de complir amb 
les obligacions imposades en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 
menor. La informació es conserva durant els terminis de prescripció màxims que estableix el 
Codi Penal per als delictes esmentats en aquest document. 

Es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició davant el Servei d’Informàtica 
de la Universitat de València (c/ Amadeu de Savoia, 4 – 46010 València), mitjançant escrit al qual 
s’ha d’adjuntar document identificatiu. 


