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EL CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL

QUÈ ÉS?
El certificat DNS és el document que acredita que no heu estat condemnats o condemnades,
per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

QUI L’HA DE SOL·LICITAR?
Totes les persones que tenguin contacte amb menors, ja sigui directe o indirecte, incloses
les persones responsables de les entitats i també els menors que fan tasques de suport o
voluntariat.
En el cas de menors d’edat, han d'estar representats pel tutor o tutora legal.
Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat espanyol, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
Es pot demanar a títol individual o autoritzar a un representant de l’entitat perquè es tramitin de manera agrupada varis certificats.

QUIN COST TÉ?
Actualment, el certificat DNS és gratuït.

COM OBTENIR-LO?
Es sol·licita al Registre Central de Delinqüents Sexuals.
El podeu obtenir de manera presencial:
Registre de la Gerència Territorial
de Justícia

L'expedició i lliurament del certificat no
sempre es realitza en el moment de
presentar la sol·licitud. En els casos en
què no es pugui expedir en el moment,
vos demanaran una fotocòpia del DNI
(per evitar errors en l'expedició) i enviaran un SMS al telèfon mòbil de la persona sol·licitant, amb el codi segur de verificació (CSV) que permetrà descarregarlo des de la seu electrònica.

(amb DNI original)
Carrer Posada de la Real, 6

Palma 07003
Telèfon (cita prèvia):
971 72 03 22
Horari: De dilluns a divendres de
9'00 h. a 14'00 h.
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Si teniu

DNI o certificat electrònic podreu fer el tràmit de manera telemàtica:

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Teniu el model de sol·licitud a:
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/TramitesGestiones/Documents/
Modelo_de_Solicitud_de_Certificado_por_Delitos_de_Naturaleza_Sexual.PDF.pdf
La persona que col·labora amb una entitat de forma discontinua ha de tornar a presentar el
certificat a l’entitat cada vegada que s’hi incorpora. La persona que col·labora de forma continuada no cal que torni a presentar el certificat mentre no s’interrompi aquesta col·laboració.

Tot i així, trobareu que determinats organismes vos demanaran aquest certificat actualitzat
per a autoritzar activitats amb menors.

DADES I DOCUMENTS D’INTERÈS
Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf
Ministerio de Justícia. Manual d’usuari:
https://sede.mjusticia.gob.es/ca/TramitesSede/Documents/1292429494911Manual_de_usuario_para_la_Solicitud_de_Certificado_de_Delitos_de_Naturaleza_Sexual.PDF
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