
MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA 

SECRETARÍA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

MODEL DE SOL-LICITUD DE CERTIFICAT PER DELICTES DE NATURALESA SEXUAL 

El que subscriu, les dades de la qual es consignen a continuació, sol·licita d'aquest Ministeri l'expedició d'un certificat del Registre Central 
de Delinqüents Sexuals per complir els requisits expressats en la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 
l'adolescència i la Llei 45/2015, de Voluntariat.

1.- DADES DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓ (indiqueu cognoms i nom complets):

PRIMER COGNOM   SEGUNDO COGNOM 

NOM N.I.F./N.I.E./PASAPORT SEXE 

DATA DE NAIXEMENT        NACIONALITAT * LLOC DE NAIXEMENT   PROVINCIA DE NAIXEMENT 

NOMB DEL PARE NOMB DE LA MARE 

MENOR D'EDAT
SI / NO 

Així mateix, sol·licita del Ministeri, que li remeti via SMS el codi necessari per descarregar el certificat a través de la seu electrònica. 

** TELÉFON MÓBIL:

El sol·licitant rebrà en aquest telèfon un SMS amb un codi d'accés que li permetrà descarregar el 
seu certificat des de qualsevol terminal amb accés a internet, tantes vegades com necessiti.

2.- DADES DE CONTACTE: 

CARRER/PLAÇA/AVINGUDA.   NÚMERO   ESCALA        PIS          PORTA 

LOCALITAT PROVINCIA 

CODI POSTAL CORREU ELECTRÓNIC 

A efectes estadisticos, indiqui qui li ha sol·licitat el certificat: 

Una empresa, organizacion o asociacion privada. Indiqui nom de l'empresa. 

Una Administració Pública. Indiqui l'administració sol·licitant. 

En……………………………………………a…….de………………………………..de………………… 

Signatura: 

Ejemplar para la administración 

* En cas de nacionalidat diferent a l' espayola haurá soll-icitar un certificat d'antecedents penals al seu país.

** El Reial Decret 1110/2015 indica que l'expedició de certificats se fará preferentement per mitjans electrónics.

CONTACTO: 
www.mjusticia.gob.es TEL.: 902 007 214 / 918 372 295 



MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA 

SECRETARÍA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

MODEL DE SOL-LICITUD DE CERTIFICAT PER DELICTES DE NATURALESA SEXUAL 

El que subscriu, les dades de la qual es consignen a continuació, sol·licita d'aquest Ministeri l'expedició d'un certificat del Registre Central 
de Delinqüents Sexuals per complir els requisits expressats en la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 
l'adolescència i la Llei 45/2015, de Voluntariat.

1.- DADES DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓ (indiqueu cognoms i nom complets):

PRIMER COGNOM   SEGUNDO COGNOM 

NOM N.I.F./N.I.E./PASAPORT SEXE 

DATA DE NAIXEMENT        NACIONALITAT * LLOC DE NAIXEMENT   PROVINCIA DE NAIXEMENT 

NOMB DEL PARE NOMB DE LA MARE 

MENOR D'EDAT
SI / NO 

Així mateix, sol·licita del Ministeri, que li remeti via SMS el codi necessari per descarregar el certificat a través de la seu electrònica. 

** TELÉFON MÓBIL:

El sol·licitant rebrà en aquest telèfon un SMS amb un codi d'accés que li permetrà descarregar el 
seu certificat des de qualsevol terminal amb accés a internet, tantes vegades com necessiti.

2.- DADES DE CONTACTE: 

CARRER/PLAÇA/AVINGUDA.   NÚMERO   ESCALA        PIS          PORTA 

LOCALITAT PROVINCIA 

CODI POSTAL CORREU ELECTRÓNIC 

A efectes estadisticos, indiqui qui li ha sol·licitat el certificat: 

Una empresa, organizacion o asociacion privada. Indiqui nom de l'empresa. 

Una Administració Pública. Indiqui l'administració sol·licitant. 

En……………………………………………a…….de………………………………..de………………… 

Signatura: 

Exemplar per a l'interessat 

* En cas de nacionalidat diferent a l' espayola haurá soll-icitar un certificat d'antecedents penals al seu país.

** El Reial Decret 1110/2015 indica que l'expedició de certificats se fará preferentement per mitjans electrónics.

CONTACTO: 
www.mjusticia.gob.es TEL.: 902 007 214 / 918 372 295 



INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD 

Aquest certificat està exempt de taxa. La seva tramitació es realitzarà de forma preferentment electrònica, 
enviant-se al telèfon mòbil del sol·licitant el Codi Segur de Verificació (CSV) necessari per a la seva 
descàrreg

El document s'ha d'emplenar a màquina o en lletres majúscules, sense esmenes ni ratllades. 

Juntament amb l'imprès caldrà presentar la documentació següent: 

 Si el titular de la informació és espanyol:

 Original o fotocòpia compulsada del DNI, en vigor. (Per evitar errors de transcripció, es recomana 
així mateix l'aportació d'una fotocòpia simple del DNI).

• En el cas de persones menors d'edat, a més, hauran d'aportar el document que acrediti la 
representació d'un dels progenitors o tutor legal.

 Si el titular de la informació és estranger:

 Original o fotocòpia compulsada de la Targeta de residència (NIE), document d'identificació 
comunitari o equivalent en vigor. (Per evitar errors de transcripció, es recomana així mateix 
l'aportació d'una fotocòpia simple del DNI).

El Registre Central de Delinqüents Sexuals conté únicament informació sobre els delictes dels 
quals té constància la Justícia Espanyola, per la qual cosa els ciutadans estrangers han de sol·licitar 
un certificat d'antecedents penals al país de la seva nacionalitat.

 Quan la sol·licitud no es presenti personalment per l'interessat sinó per una altra persona que ho 
representa, i en el cas de persones menors d'edat, aquesta, a més d'acreditar la seva identitat mitjançant 
la documentació anterior que correspongui, haurà d'aportar:

 Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.

 Original o fotocòpia compulsada de l'autorització que acrediti la representació per qualsevol mitjà 
vàlid en dret que en deixi constància fidedigna  (document públic autorizat per  notari, document 
privat  amb  signatures  legitimades per notari,  o,  document  privat  atorgat en  compareixença 
personal de l'interessat davant un empleat públic, que farà  constar aquesta  circumstància a 
través d'una diligència), o llibre de família en el cas   de persones menors d'edat. 

No oblidi signar l'imprès de sol·licitud.

Les dades recollides en  aquest f ormulari  s'incorporen  a un fitxer el responsable del qual és el 
Ministeri Justícia, segons la LO. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal.

www.mjusticia.gob.es


