Instruccions per a obtenir i
presentar el certificat
negatiu de delictes sexuals

CERTIFICAT DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS
• La Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència estableix, al seu art. 13, l'obligació de qualsevol persona que vulga accedir
a una professió, ofici o activitat que implique el contacte habitual amb menors
d'acreditar que no ha estat condemnat per un delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.
• Atés que els i les estudiants de la Facultat de Magisteri han de realitzar pràctiques a
col·legis d’educació primària i/o infantil*, la presentació del certificat de delictes de
naturalesa sexual és necessària, amb caràcter previ a l’inici de les pràctiques.
* Els alumnes de quart curs de Primària, menció Pedagogia Terapèutica, també poden fer-ho en Centres d’Educació Especial

i Unitats Pedagògiques Hospitalàries on existeix contacte habitual amb menors. Els alumnes de la menció d'Audició i
Llenguatge poden realitzar-les també en CEE. Els alumnes d'Infantil de tercer i quart les poden realitzar a Escoles
Infantils de primer cicle

OBSERVACIONS IMPORTANTS
●Aquest certificat és gratuït.
●Si l’estudiant no és espanyol/a o té doble nacionalitat, a més del
certificat emés pel Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha de
demanar un certificat del seu país de nacionalitat. Si al seu país no
existeix aquest tipus de certificat, caldrà que demane al Consulat del seu
país un certificat de bona conducta.

QUAN I COM CAL LLIURAR-LO?
• Com que el certificat té una vigència de 3 mesos des de la seua expedició, i ha
d’estar en vigor el dia d’inici de les pràctiques, cal aportar-lo en les dates que
s’assenyala als calendaris de pràctiques .
• L’estudiant haurà de lliurar IGUALMENT aquest document a la direcció del Centre on
realitze les pràctiques el dia que inicie la seua estada allí.
• A la Universitat, cal lliurar-lo telemàticament, en el mateix format que el reba del
Ministeri de Justícia (no serà admesa una imatge escanejada del document), tot
introduint-lo a l’aplicació ENTREU (apartat estudiants, subapartat Accés i
Admissió, segon opció)
• Accedir al tràmit “Entrega documentació per a la realització de pràctiques amb
menors”.
• En el cas que els estudiants es neguen a aportar el certificat o aquest indique la
seua inscripció al Registre de delinqüents sexuals, no podran anar a cap centre a
realitzar les pràctiques.

TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT DELICTES DE
NATURALESA SEXUAL
Informació a la pàgina web del Ministeri de Justícia

● L'obligació d'acreditar el certificat recau sobre les persones individuals que realitzen una activitat amb
menors d'edat.
● Opcions per tal d‘obtenir el Certificat de no delictes :
- Presencialment a les oficines de les seus de les diferents Gerències Territorials del Ministeri de Justícia.
A València a la següent direcció. Allí s’emplena una sol·licitud i un temps després es rep un codi amb el qual
poder descarregar el certificat a l’ordinador. El temps que tarda pot ser superior a dos mesos.
-Electrònicament: Cal tindre a l’ordinador des d’on se sol·licite un certificat electrònic de persona física o
estar enregistrat al sistema Cl@ve. És el tràmit més ràpid i el que recomana la Facultat. D'esta forma
s’obtindrà el certificat en un temps menor, en alguns casos inclús al mateix moment que se sol·licite.
Únicament en cas que siga necessari resoldre algun problema d'identificació o coincidència de senyes, es
rebrà un SMS al telèfon mòbil del sol·licitant amb el Codi Segur de Verificació, que li permetrà la descàrrega
del certificat de delictes de naturalesa sexual.
A continuació s’explica, pas a pas, com sol·licitar-ho electrònicament a través de la seu del Ministeri de Justícia

OBTENCIÓ ELECTRÒNICA
https://www.mjusticia.gob.es/ca/ciudadanos/tramites/certificado-delitos

Una vegada es punxa en l’enllaç indicat, s’obri la següent pàgina web:

Cal punxar aquest enllaç
per tal d’accedir al tràmit.

Ens obrirà la pàgina d’accés al tràmiti només cal triar la forma d'accés:

Opció 1: Si teniu un certificat o el DNIe

Polsarem en "accedir" i verificarà si tenim instal·lat
un certificat digital o el DNI-e al nostre ordinador:
1.En cas de tindre instal·lat un certificat digital, ens
eixirà una pantalla per tal que l’escollim i introduïm
la nostra contrasenya personal.
2.En cas de tindre instal·lat el DNI-e, ens sol·licitarà
la nostra contrasenya personal.

Opció 2: Si esteu registrats a Cl@ve
Polsarem en “Acceder" i ens demanarà la contrasenya:

1. En cas de la cl@ve PIN ens demanarà
la clau que hem triat quan hem
sol·licitat el Pin i el Pin que haurem
rebut al mòbil

2. En cas de la cl@ve permanente ens
demanarà la contrasenya Cl@ve

●A continuació s’obrirà el tràmit electrònic, on cal ACCEPTAR o REBUTJAR que consulten les teues dades,
en cas d'ACCEPTAR només caldrà omplir el mòbil (amb +34 davant) i finalitat del certificat (que sempre
serà “treball i/o contacte habitual amb menors”), i li donarem a “ENVIAR”. Pareu molta atenció perquè si
opteu per REBUTJAR, a més del mòbil i la finalitat us demanarà les dades personals tal i com consten al
DNI i hem comprovat que a vegades hi ha problemes amb com estan registrats els domicilis (ex. CRER.
s’ha d’indicar com CALLE), us recomanen que polseu ACCEPTAR.
●Ens eixirà una segona pantalla on podem comprovar les dades introduïdes i, si tot és correcte, li
donarem a “CONFIRMAR DADES”, i ens generarà el certificat.
●Seguidament ens mostrarà una pantalla amb la següent informació (MOLT IMPORTANT):
- Sol·licitud processada amb èxit i un número (que es correspon amb el Codi de Verificació), per a poder
obtenir el certificat en qualsevol altre moment.
- Dades del resguard electrònic: número d’identificador del registre i data de sol·licitud.
- Dades delsol·licitant.
- DESCARGAR CERTIFICAT / IMPRIMIR
●Quan punxem en “DESCARGAR CERTIFICAT”, ens generarà un document PDF que podrem descarregar
(per a lliurar-ho a la Universitat a través de l’ENTREU) i imprimir (per a lliurar-ho al centre de pràctiques).
Comproveu, abans de descarregar al vostre ordinador i d’imprimir, que al document que s’ha generat
dalt una línia que indica que està signat i les signatures són vàlides i baix que el document està signat
electrònicament. No tindreu problema si realitzeu tot el tràmita través del navigador Mozilla Firefox i
doneu tots els permisos per a obrir les pàgines webs.

Copieu aquest codi de verificació
que trobareu dalt a l'esquerra i que
comença per SD: i va seguit de
quatre agrupacions de números i
lletres separats per guionets, perquè
us el demanarà l’ENTREU quan el
lliureu a la Universitat

Confirmeu que les vostres dades
són correctes

Pareu atenció a la data perquè el
certificat ha d’estar en vigor el dia
que inicieu l’estada al centre
Actualment el que consta en els
certificats baix a l'esquerra és
"Documento firmado electrónicamente"

