Què és el Registre de Delinqüents Sexuals ?
El registre és una base de dades on s’inclouen totes les dades que conté el Registre Central
de Penats i el Registre Central de Sentències de Responsabilitat penal dels Menors, amb les
dades relatives a la identitat, perfil genètic (ADN), penes i mesures de seguretat imposades a
les persones condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual i de tracta d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, inclosa la pornografia, amb
independència de l’edat de la víctima.
Qui el pot demanar?
L’haurà de demanar tota aquella persona major o menor d’edat (ho hauran de fer els seus
progenitors o representants legals), treballador o voluntari d’un club o entitat esportiva, que
tingui contacte habitual amb menors.
*Per les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, serà necessari que demanin un certificat al seu país
on es certifiqui l’absència de condemnes per delictes sexuals.

Com es pot demanar?
És un tràmit gratuït i s’estableixen dues maneres per poder sol·licitar-ho :
· individualment (el treballador o voluntari)
· sol·licitud agrupada (el club o entitat esportiva respecte de tots els seus treballadors i/o
voluntaris que tinguin contacte habitual amb menors)


Individualment:

Es podrà sol·licitar:
1. Via telemàtica amb DNIe o certificat electrònic, és automàtica, es descarrega un document
PDF amb el certificat
2. Presencialment Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia (Carrer Garcilaso 123,
Barcelona) o Delegación del Gobierno (Carrer Mallorca 278, Barcelona)

En el casos en els quals no es pugui emetre en el moment (quan se sol·licita presencialment)
la persona interessada rebrà un SMS amb un Codi Segur de Verificació (CSV), des de la qual
es podrà descarregar el certificat.
 A continuació s’explica pas a pas com fer-ho per via telemàtica:

Per poder sol·licitar el certificat al Registre Central de Delinqüents sexuals d’aquesta forma,
s’ha de disposar de DNIe o certificat electrònic, el procediment és el següent:


S’accedeix amb el navegador Internet Explorer a la web:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central


Redirigeix a tramitar el certificat amb certificat electrònic



El sistema verificarà que estigui instal·lada la signatura electrònica



Tot seguit es demanarà que omplin les dades personals tal com consten al vostre document
nacional d’identitat, és necessari que les dades siguin exactes a les del document, per tal que
a l’hora d’enviar el formulari no doni error i, per tant, deixi continuar amb la tramitació del
certificat.



El següent pas és confirmar les dades personals que sortiran a la pantalla



Un cop feta la confirmació, sortirà a la pantalla que la sol·licitud ha estat processada amb
èxit



A continuació el sistema requereix fer una validació de les dades amb el codi segur de
verificació que s’haurà generat i que automàticament sortirà a la pantalla



Finalment, es descarregarà al vostre equip el certificat amb un arxiu de PDF que farà una
certificació negativa o positiva de la persona sol·licitant



De forma agrupada

 El club o l’entitat esportiva podrà sol·licitar de manera agrupada el certificat per als seus
treballadors i/o voluntaris. Aquesta sol·licitud es podrà fer presencialment o per correu postal:
 Sol·licitud única indicant al sobre “Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)”
 Fotocòpia acarada, compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document
d’identificació comunitària dels treballadors i/o voluntaris
 Autorització de cada treballador i/o voluntari a la persona representant de l’entitat
 Document de compareixença de la persona representant de l’entitat davant el Ministerio de
Justicia
 Fitxer d’excel amb les dades de totes les persones sol·licitants. Aquesta informació s’haurà
d’entregar en un CD o llapis de memòria conjuntament amb tota la documentació en paper
per al seu tractament automatitzat.

Un cop processades les dades per part de l’oficina a qui correspongui la tramitació del
procediment, es facilitarà a les entitats i clubs esportius sol·licitants, justificants de consulta
individuals o llistats. Aquests justificants de consulta a més de la informació sobre la no
constància de delictes proporcionen les dades necessàries per descarregar, si es considera
oportú, els corresponents certificats individuals.

