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(A-11) CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES SEXUALS
El certificat de delictes de naturalesa sexual permet acreditar la manca de delictes d'aquest
tipus. Des de l’any 2015 (llei 26/2015) les persones que treballen en contacte habitual amb
menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no n'han comès. En aquesta
fitxa trobaràs consells útils per a tramitar-lo.
Aquest certificat el pot tramitar qualsevol persona física amb nacionalitat espanyola.
Tramitació On-line
Per obtenir per internet el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual cal disposar d'un
dels sistemes d'identificació electrònica i accedir a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia.
La Seu Electrònica del Ministeri de Justícia permet identificar-se amb qualsevol dels sistemes
següents:


DNI-e: cal que les claus dels certificats del DNI-e siguin vàlides i estiguin vigents. Per
renovar els certificats, us podeu adreçar als quioscos interactius situats a les oficines
d’expedició del DNI. La vigència d'aquests certificats és de fins a 5 anys des de la seva
emissió.



Cl@ve PIN: aquest sistema d'identificació electrònica està basat en l'ús d'una clau
escollida per l'usuari i un PIN comunicat a través d'SMS, que té una validesa limitada
de 10 minuts. Per poder-lo utilitzar, cal haver-se registrat prèviament al sistema
Cl@ve. Per a registrar-se es pot fer al web següent:
http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html



Certificat electrònic (IdCat): Aquest certificat pot ser sol·licitat a les oficines de
l’Ajuntament. Un cop tramitat, cal instal·lar un programa a l’ordinador propi que
permet fer gestions amb l’administració des de casa.

Un cop es disposa d’algun dels mecanismes d’identificació esmentats, el certificat es pot
sol·licitar al següent web:
https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
La gestió és immediata i, un cop identificats, es pot descarregar el certificat negatiu en PDF.
Tramitació física
La tramitació es farà preferentment per mitjans electrònics, excepte en el cas dels menors
d’edat, que cal tramitar-ho de forma presencial. En aquest cas, cal anar acompanyats de pare,
mare o tutor legal i presentar la següent documentació:


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
representant del o la menor.
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Llibre de família, en el cas de la mare o el pare del o la menor. En el cas del tutor/a
legal, original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació del o
la menor.

Aquest tràmit es pot realitzar a la següent oficina:


Oficina d'Expedició de Certificats d'Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya
C/ Caballero, 52-56 Les Corts. 08014 BCN
933513364 Antecedents penals
gerencia.barcelona@mju.es
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