
CERTIFICAT PENAL

La sol·licitud es pot fer a través de la Seu Electrònica del Ministeri de

Justícia. En cas que el certificat fos per presentar-lo a alguna

administració pública, es pot autoritzar aquesta perquè consulti les nostres

dades. 

Per demanar el certificat caldrà que tinguem algun d'aquest certificats

digitals: Cl@ve, DNI-i o el certificat de la FNMT (Fàbrica Nacional de

Moneda i Timbre). 

On podem aconseguir aquests certificats digitals anteriorment esmentats? 

Oficines de la FNMT

Agència Tributària

Oficines de la Seguretat Social

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Oficines d'Informació i Atenció al Ciutadà de les Delegacions de

Govern. 

Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya - Oficina

d'Expedició de Certificats d'Antecedents Penals, Últimes Voluntats i

Assegurances. 

Adreça: C/Caballero, 52*56

Districte: Les Corts

Barri: les Corts 

Població: Barcelona 

Horari: Dilluns - divendres de 9:00 - 14:00 h. 

Aquest és un document necessari i essencial si el voluntari/a  treballa

habitualment amb menors. És un certificat que permet demostrar l'existència o

inexistència de Delictes de Naturalesa Sexual que consten en el Registre

Central de Delinqüents Sexuals. 

La Llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei

26/2015 i la Llei 45/2015, de Voluntariat estableix l'obligació d'aportar a

aquest. 

Aquest certificat es pot sol·licitar: 

Electrònicament: 

Presencialment: Cal demanar cita a una oficina



Delegacions i subdelegacions del Govern de Catalunya: 

Subdelegació del Govern a Girona:

Adreça: Avinguda 20 de juny, 2, 17001, Girona

Telèfon: 972 06 90 00

Faxs: 972 06 91 80 - 972 06 91 81

Horari: Dilluns - divendres de 9:00 - 17:30 h. 

Quina documentació haig de dur?

Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència,

passaport, permís de conduir espanyol o document d'identificació

comunitari o equivalent, en vigor, de la persona representant del

menor. Sempre que el document permeti la identificació al Registre

Central de delictes de naturalesa sexual. 

El certificat s'obté al mateix moment o com a màxim en el termini de
10 dies hàbils. 

Quins documents haig de portar si estic fent la sol·licitud en nom d'una

altra persona? 

La persona que representa a l'interessat ha de presentar: 

Original o fotocopia compulsada del DNI

Targeta de residència espanyola per estrangers

Passaport 

Carnet de conduir espanyola

Document d'identificació comunitari o equivalent (en vigor)

A continuació ha de presentar els següents documents de l'interessat: 

Original o fotocopia compulsada del document d'identificació en

vigor

Original o fotocopia compulsada del document que acrediti la

representació per qualsevol medi vàlid en dret a través: 

Document públic autoritzat per un notari 

Document privat amb firmes legitimades pel notari

Document privat, atorgat en compareixença personal de

l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta

circumstància mitjançant diligència. 



En cas de ser els pares del menor d'edat, hauran de presentar original
o fotocopia compulsada del llibre de família. 


