
Certificat de delictes sexuals: guia pràctica per
a AMPAs, esplais i altres entitats

 Què és el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual?

És un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si 
escau, l'existència dels mateixos.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei
45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en 
contacte habitual amb menors.

Com obtenir el certificat negatiu de delictes sexuals

Des de l’1 de març del 2016, amb la creació del nou Registre Central de Delinqüents 
Sexuals, els tràmits s’han simplificat una mica, tot i que les vies per sol·licitar el certificat 
continuen sent les mateixes que abans:

Per Internet

A la pàgina web del Ministeri de Justícia, amb un DNI electrònic o Certificat de signatura 
digital.

El DNI electrònic cal que estigui activitat (es pot activar a qualsevol comissaria de la Policia 
Nacional) i cal disposar d’un lector USB de DNI per connectar a l’ordinador. Si es vol optar per 
la signatura digital, es pot aconseguir un certificat digital com l'IdCat o el Certificat de la FNMT 
per fer tràmits amb l’administració dirigint-se directament a qualsevol oficina municipal 
d’atenció al ciutadà que expedeixi aquests certificats.

Presencialment

A l’oficina de la Gerència Territorial de Justícia de Barcelona, al carrer Garcilaso, 123 de 
Barcelona  (telèfon 93.349.41.80). Cal portar el DNI original i el formulari de sol·licitud 
emplenat.

També es pot presentar presencialment a qualsevol oficina de l’administració (per exemple 
un ajuntament) que disposi del servei de “finestreta única”, que és un registre específic que 
agrupa en una única instància qualsevol tràmit que un ciutadà vulgui fer davant de 
l’Administració Pública. Cal registrar el formulari de sol·licitud emplenat i acompanyar-la d’una 
còpia compulsada del DNI.

Per correu postal

El certificat negatiu de delictes sexuals es pot demanar per correu postal enviant el formulari 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427853891?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicitud_de_Certificado_por_Delitos_de_Naturaleza_Sexual.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427853891?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicitud_de_Certificado_por_Delitos_de_Naturaleza_Sexual.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427853891?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicitud_de_Certificado_por_Delitos_de_Naturaleza_Sexual.PDF
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.idcat.cat/
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470


de sol·licitud degudament emplenat i una còpia compulsada del DNI en un sobre certificat a
una de les dues adreces:

• Oficina Central de Atención al Ciudadano, Ministerio de Justicia

c/ de la Bolsa 8, CP 28012, Madrid.

• Gerència Territorial de Justícia de Barcelona

c/ Garcilaso 123, CP 08071, Barcelona.

Sol·licituds agrupades

Una mateixa empresa, entitat o AMPA pot demanar els certificats per a tot o part del seu 
personal. Però la sol·licitud agrupada només es pot fer de forma presencial o per correu 
postal.

Per fer la sol·licitud agrupada, cal adjuntar tots aquests documents:

1. Informar en el sobre que es tracta d'un procés de sol·licitud agrupada amb la frase: 
"Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)"

2. La fotocòpia del DNI compulsada o amb el segell del centre o institució de totes les

persones sol·licitants

3. L'autorització (PDF 67 KB) de cada una de les persones sol·licitants

4. El document de compareixença (PDF 38KB) del representant de l'organització

5. El fitxer excel de sol·licitud agrupada en un pendrive o CD amb les dades identificatives 
de les persones sol·licitants (és recomanable adjuntar també una còpia en paper del 
fitxer excel)

Més informació

• Pàgina principal del Registre Central de Delinqüents Sexuals

• Pàgina del Ministeri de Justícia on expliquen com demanar el certificat

Preguntes freqüents sobre el certificat

Qui ha de sol·licitar el certificat negatiu de delictes sexuals?

• Totes les persones que treballin amb menors d'edat: contractades, voluntàries, en

pràctiques o col·laboradores.

• En el món escolar, a banda del personal docent i de l’escola, afecta a tot el 

personal dels serveis de migdia i menjador, d’extraescolars, de reforç de l’aula, 
de serveis administratius del centre i personal de cuina. El personal de neteja 
també queda afectat només si coincideix amb la franja horària de presència d’infants al 
centre.

• Cal que el certificat el demanin tant les persones que s’incorporin noves com les 

persones que ja prestaven servei fins ara al centre.

• Les empreses, AMPAs i altres entitats que tinguin persones contractades o en 

voluntariat per fer activitats amb menors s'han d’assegurar que tot el seu personal 
disposa del certificat; els hauran de custodiar, però no cal que lliurin els certificats 
individuals al client o al centre, sinó que hauran de signar i emetre una declaració 

http://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2016/04/Model-de-Declaraci%C3%B3-responsable.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427870592?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDocumento_de_comparecencia.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427870577?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAutorizacion.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427853891?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicitud_de_Certificado_por_Delitos_de_Naturaleza_Sexual.PDF


responsable fent constar que tot el personal està en possessió del certificat 
negatiu de delictes sexuals.

Quina és la millor manera de presentar el certificat?
• La sol·licitud per Internet a través del DNI electrònic, mitjançant un lector USB de

targetes de DNI, és el sistema més ràpid i eficaç per obtenir el certificat; malgrat 
que per qüestions de xarxa la pàgina web del ministeri pot bloquejar-se temporalment, 
és la via provada més recomanable per la seva immediatesa i comoditat.

• No us aconsellem la presentació presencial, ja que hi ha llargues cues a l’oficina de

la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de Barcelona. Hi ha un número limitat 
diari per fer cua, fet que ha provocat que moltes persones hagin hagut de tornar 
diverses vegades fins aconseguir ser ateses. 

• Tampoc us aconsellem la sol·licitud per correu postal o per "finestreta única", s'ha

de tenir present que es manté un retard acumulat de resposta de més de 4 mesos.

• Pel que fa a la sol·licitud agrupada, cal ser molt curosos a l’hora de presentar tota la 

documentació que es demana, com l'autorització per a cada persona de la qual es 
demana el certificat, i assegurar-se que s'han emplenat tots els camps del fitxer excel. 
Es recomana aquesta via només per aquelles organitzacions que no tinguin el 
seu personal molt dispersat territorialment o que tinguin una plantilla reduïda.

Quins canvis hi ha hagut a partir de l’1 de març del 2016 amb l’entrada
en vigor del nou Registre Central de Delinqüents Sexuals?

• A partir de l'1 de març el tràmit és gratuït i ja no és necessari pagar cap taxa 

administrativa.

• Al certificat no apareixien delictes d’altres tipus que no siguin sexuals. Ara 

només se certifica si el sol·licitant figura o no inscrit en el nou Registre per condemna 
ferma d’algun tipus de delicte sexual. El certificat no vulnera cap dret personal ni la llei 
orgànica de Protecció de Dades.

• El model de sol·licitud és molt senzill d’emplenar.

• La resposta del ministeri consisteix en un enviament d’un codi per SMS al telèfon mòbil 

(o directament des de la web si se sol·licita per Internet) per descarregar-se online el
certificat.

Què han de fer les AMPAs respecte el  certificat negatiu de delictes
sexuals?

• Si l’AMPA té personal o col·laboracions directes d’algun servei, ha de demanar 

que les persones adscrites aportin el certificat. Quan disposi dels certificats haurà 
d’aportar a l’escola una declaració responsable signada conforme tot el seu personal 
disposa del certificat negatiu de delictes sexuals.

• Si l’AMPA ha contractat una empresa o entitat externa per a algun servei, cal 

que demani a través d’un escrit directament a l’empresa o entitat que aporti la 
declaració responsable conforme tot el seu personal adscrit al servei disposa del 
certificat. Es recomana també incloure en el contracte signat entre l’AMPA i 
l’empresa/entitat externa una clàusula que faci menció a aquesta obligació per mantenir
en vigor el contracte i les renovacions.

http://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2016/04/MODEL-DE-CL%C3%80USULA-A-AFEGIR-EN-ELS-CONTRACTES-DE-PRESTACI%C3%93-DE-SERVEI-AMPA-ENTITAT.pdf
http://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2016/04/Escrit-per-demanar-a-lempresa-o-entitat-que-aporti-la-declaraci%C3%B3-responsable.pdf
http://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2016/04/Model-de-Declaraci%C3%B3-responsable.pdf
http://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2016/04/Model-de-Declaraci%C3%B3-responsable.pdf


Què han de fer els esplais  respecte el  certificat negatiu de delictes
sexuals?

El president/a i el secretari/a de l'esplai han de ser els encarregats de recollir i custodiar els
certificats  de  tot  el  personal,  els  monitors/es  i  directors/es  del  centre,  tant  si  són
contractats com voluntaris. 

De la mateixa manera que a les escoles, en els esplais, també ha de demanar aquest certificat
tot el personal d'administració i neteja que coincideixi amb la franja horària de presència
d’infants al centre.

Quant dura el certificat?

En el moment d’implementar-se l’obligació dels certificats de delictes sexuals, la Generalitat va
interpretar la normativa en relació a la durada del certificats del seus propis treballadors 
establint per a aquests una durada d’un any, de manera que calia renovar el certificat 
anualment. Moltes organitzacions van prendre aquest mateix criteri anual com a referència. 
Després de diverses consultes dutes a terme directament al Ministeri de Justícia, la resposta 
obtinguda és que el nou certificat del Registre de delinqüents sexuals no té una 
vigència específica establerta, i ha de ser cada organització la que determini la seva 
vigència per donar compliment a la llei. Per tant, a hores d’ara encara no existeix una 
instrucció clara, realista i amb seguretat jurídica sobre aquesta qüestió.

Els menors de 18 anys, en pràctiques, voluntaris o treballadors, també 
l'han de demanar?

En el cas que algun servei hi hagi persones col·laboradores menors de 18 anys (persones en 
pràctiques, voluntàries o treballadores), que estiguin en contacte habitual amb menors, també
tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu de delictes sexuals.
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