DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A ALUMNES AMB PRÀCTIQUES EN
INSTITUCIONS QUE TREBALLEN AMB MENORS

SOL·LICITUD OBLIGATÒRIA DEL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL
Segons la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la
Llei 45/2015, de voluntariat, s'estableix l'obligació que tots els estudiants que vagen a realitzar les
seues pràctiques en centres en els quals estiguen en contacte habitual amb menors, aporten un
certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Sense aquest certificat, o en defecte d'açò el resguard de la seua sol·licitud, l'estudiant NO PODRÀ
ACCEDIR Al CENTRE DE PRÀCTIQUES.
Les places que requereixen d'aquesta certificació incloïen aquesta indicació en l'apartat d'observacions
de la fitxa de la plaça. Recordeu que aquestes fitxes podeu consultar-les en la pàgina web dins de
l'apartat de prácticum (http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/ofertagraus/practicum-grau-1285852517125.html)
Com sol·licitar aquest document, si encara no ho he fet?
El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, segons la normativa espanyola, és l'únic que s'expedeix
per a treballar habitualment amb menors. Aquest certificat té una validesa de 3 mesos i ha de ser
vàlid en la data d'incorporació al centre (tingues en compte aquesta validesa i els terminis necessaris
per a la seua sol·licitud).
NOTA: Els estudiants que realitzeu pràctiques en segon quadrimestre hauríeu de sol·licitar aquest
certificat la segona quinzena de desembre per a poder garantir la seua validesa.
Aquest certificat és gratuït i pot sol·licitar-se per aquests dos canals:
1)

SOL·LICITUD TELEMÀTICA
(RECOMADA)



És la modalitat més rápida (pot tardar uns
20 dies)



Per a poder sol·licitar-ho has de tindre
instal·lat un certificat
de signatura
electrónica vàlid en el teu navegador (si
no disposes del mateix pots sol·licitar-ho
en qualsevol de les següents seus:
https://goo.gl/1UkZZJ).



Amb un certificat vàlid pots fer la sol·licitud
directament en la següent direcció del
Ministeri de Justicia:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite
/Sede/es/tramites/certificado-registrocentral

2)

SOL·LICITUD PRESENCIAL



Has de personar-te en la GERÈNCIA TERRITORIAL DE
JUSTÍCIA a València, situada al carrer Hernán Cortés,
24 entresòl (Telèfon: 963943558).



És obligatori aportar: original o fotocòpia compulsada
del DNI, Targeta de Residència, Passaport, Permís de
conduir o document d'identificació comunitari o
equivalent, en vigor, de la persona respecte de la qual
se sol·licita la certificació, sempre que el document
presentat permeta identificar fefaentment a aquesta.
La presentació de la fotocòpia del document que
acredita la identitat evita errors i agilitza la tramitació
del certificat quan aquest no es lliura en el momento.



Pots consultar més informació sobre aquest tràmit en
la següent adreça:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/satellite/portal/es/
ciuidadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos#com

Recorda que la tramitació pot tardar uns dies, per açò guarda el resguard de sol·licitud per si has
d'incorporar-te al centre de pràctiques abans que arribe.
El certificat de delictes de naturalesa sexual no es pot sol·licitar de manera individual per correu
postal.
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Que he de fer amb el document que m'arribe?
Una vegada obtingut el certificat és OBLIGATORI pujar-ho en l'apartat corresponent que s'habilitarà en
la plataforma ENTREU. En breu se us notificarà per e-mail des de Vicedeganat quan estarà operatiu
aquest apartat.
El mateix document es presentarà juntament amb el contracte de pràctiques en el centre on vagen a
realitzar-se les pràctiques.
És possible que alguns centres us sol·liciten un nou certificat quan acabe la seua vigència.
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