
12. PRÀCTIQUES AMB MENORS 

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'afig l'apartat 5 a l'article 13 de la Llei Orgànica  1/1996: 

“Serà requisit per a l'accés i exercici  a les professions,  oficis i activitats que impliquen un contacte habitual amb 

menors, el 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 tracta d'éssers  humans. A aquest efecte, qui pretenga  l'accés a  tals 

professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació 

negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.” 

Per tant, per als estudiants que hagen d'o vulguen realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb 

menors serà obligatòria l'aportació d'aquest certificat que expedeix el Ministeri de Justícia. 

Per a sol·licitar el certificat, haurà de dirigir-se a la Gerència Territorial  del  Ministeri  de Justícia: 

GERÈNCIA TERRITORIAL DE JUSTÍCIA 

Adreça: Hernán Cortés, 24 entresòl. València Telèfon:  963943558 

 

O a través de la seua seu electrònica:  https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio 

 

El tràmit d’aquest requisit consta de tres passos: 

 

 
Pas 1: Sol·licitar el certificat al Ministeri de Justícia 

Per  a  sol·licitar  el  certificat,  haurà  de  dirigir-se  a  la  Gerència  Territorial  del  Ministeri  de Justícia: 

GERÈNCIA TERRITORIAL DE JUSTÍCIA 

Adreça: Hernán Cortés, 24 entresòl. València Telèfon:  963943558 

O a través de la seua seu electrònica:   

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio 

 

Pas 2: Validació de la veracitat i caducitat del certificat per la UV 

 

Una vegada obtingut el certificat, s'accedirà al ENTREU, on s'emplenarà un formulari en el 

qual es deurà: adjuntar el certificat obtingut del Ministeri, anotar el codi de verificació que consta en el citat 

document i la data d'emissió del mateix. 

 

Pas3: Portar el certificat obtingut per la UV al centre de pràctiques 

 

 
S'ha de tenir en compte que la validesa del certificat és de 3 mesos, per tant, caldrà tramitar- ho el més pròxim en el 

temps possible abans de l'inici de les practiques.

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio

