Dilluns, 30 de maig de 2016

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT
Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a
la infància i l’adolescència.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT
D’ANTECEDENTS PENALS PER A PERSONES AMB
CONTACTE HABITUAL AMB MENORS
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.
Això vol dir que totes les persones voluntàries que portin
a terme actuacions i executin projectes que impliquin
contacte habitual amb menors hauran d’aportar a les
seves entitats una certificació del Registre de Delinqüents
Sexuals.
compareixença. En els casos en què, en realitzar
les consultes, s'apreciïn coincidències o errors
d'identitat, l'Oficina expedidora dels citats certificats
es posarà en contacte directament amb l'interessat
amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel
expedició del mateix.
Com s’obté el CERTIFICAT D’INEXISTÈNCIA DE
DELICTES DE NATURALESA SEXUAL PER
L’ÁMBIT PRIVAT?
El treballador i/o voluntari que hagi de tenir un
contacte amb menors, està obligat a presentar el
certificat a l’entitat o empresa que el contracta o per
la que desenvoluparà alguna activitat.
Aquest certificat haurà de ser obligatòriament
validat per el contractant.

Procediment:
1. Connectar-se
https://sede.administracion.gob.es/carpeta
2. Consulta de mis datos
3. Acceso securizado a traves de cl@ve
a. DNI electrónico
b. Cl@ve PIN
c. Cl@ve permanente
4. Situaciones personales
5. Ausencia de antecedentes de delitós de
naturaleza sexual
6. Consulta de Ausencia de antecedentes de
delitós de naturaleza sexual.
7. BUSCAR
8. Resultados de la consulta
9. Descargar justificante
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Un cop descarregat el justificant, caldrà que l’entitat o
empresa el validi mitjançant el codi de barres que surt en
el justificant.
Per validar el justificant cal dirigir-se a
1. https://sede.mjusticia.gob.es/cs/satellite/sede/es/
tramites/certificado-registro-central.
2. Verificación y descarga del certificado con
código seguro de verificación
3. Rellenar Datos
DNI del contratado y código de verificación

