
Com obtenir 
el certificat 
de delictes de 
naturalesa 
sexual?
Guia pràctica interactiva per obtenir el 
certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR



1. CL@VE
• Per accedir a aquest tràmit cal estar registrat al sistema Cl@ve. 

• Passa al següent pas depenent de si hi estàs donat d’alta o no.

ESTIC REGISTRAT A 
CL@VE

NO ESTIC 
REGISTRAT A 

CL@VE

Tornar al 
principi

ANTERIOR



2. REGISTRE A CL@VE
• Per registrar-te a Cl@ve ho pots fer de diverses maneres, depenent de si disposes de certificat

electrònic o no.

• (El mètode sense certificat electrònic o DNI-e pot allargar-se una o dues setmanes, en canvi si 
t’identifiques amb certificat és instantani.) Procedeix fent clic, segons en tinguis o no.

DISPOSO DE CERTIFICAT 
ELECTRÒNIC

NOTINC CERTIFICAT NI 
DNI ELECTRÒNIC

Tornar al 
principi

ANTERIOR



2.1 REGISTRE A CL@VE
(sense certificat electrònic)
• Per registrar-te a Cl@ve, fes clic AQUÍ, introdueix el DNI/NIE, la data d'expiració (número de suport si 

és NIE), i fes clic a "Continuar".

• En continuar, si les dades introduïdes són correctes, el sistema et dirà que cal una carta d'invitació 
amb un codi de verificació. Fes clic a "Sí, envia'm una carta d'invitació al meu domicili fiscal". També 
hi ha l’opció de verificar la teva identitat mitjançant una videotrucada.

• Al cap d'uns dies t'arribarà la carta al domicili que figuri al registre de la Seguretat Social.

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FBUCV%2DJDIT%2FPasarelaC31h


2.1 REGISTRE A CL@VE
(sense certificat electrònic)
• Un cop hagi arribat la carta, torna a la web (fes clic AQUÍ), introdueix DNI/NIE i les dades 

corresponents, i selecciona "Ja disposo d'una carta d'invitació".

• A continuació introdueix el codi de verificació de la carta (número de 16 caràcters) i "Continuar". 
Introdueix el telèfon mòbil i el correu electrònic i si tot ha anat correctament, t'arribarà un SMS 
assegurant que has estat donat d'alta al sistema.

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FBUCV%2DJDIT%2FPasarelaC31h


2.2 REGISTRE A CL@VE
(amb certificat electrònic)
• Per registrar-te a Cl@ve, fes clic AQUÍ, introdueix el DNI/NIE, la data d'expiració (número de suport si 

és NIE), i fes clic a "Continuar". 

• Identifica’t amb el certificat electrònic i completa les dades amb el telèfon i el correu electrònic.

• Ja estàs donat d’alta al Sistema Cl@ve!

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FBUCV%2DJDIT%2FRegistroClvCert


3. SEU DIGITAL - IDENTIFICACIÓ
• Fes clic AQUÍ per accedir a la seu electrònica del ministeri de justícia.

• A l’apartat “Sol·licitud de Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual”, fes clic a “Tramitació online
amb Cl@ve”.

• A continuació fes clic a "Accés PIN 24H".

• Un cop dins, introdueix el DNI/NIE i la data d'expiració (número de suport si és NIE).

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR

https://sede.mjusticia.gob.es/va/tramites/certificado-registro-central


3. SEU DIGITAL - IDENTIFICACIÓ
• Per passar al següent pas cal descarregar-se una aplicació. Escaneja el codi QR que surt a la pantalla

o busca cl@ve PIN a l'AppStore o Google Play Store. Un cop tinguis l'app instal·lada cal activar el
dispositiu a través d'un codi SMS que hauràs d'introduir a l'app.

• Un cop activat, fes clic a "Obtener PIN" i a continuació t'arribarà un codi de tres caràcters al telèfon.
Introdueix-lo a l'apartat PIN i prem "Accedir“.

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR



3. SEU DIGITAL - CERTIFICAT
• Un cop identificat/da correctament, comença la sol·licitud per obtenir el certificat. 

• Accepta la consulta i verificació de les dades d’identitat, i llegeix-te la informació sobre el tractament 
d’aquestes. Un cop llegides, marca la casella assegurant que ho has fet.

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR



3. SEU DIGITAL - DADES PERSONALS
• Introdueix el telèfon mòbil i selecciona el perquè vols obtenir aquest certificat.

• Un cop completats els camps, prem “Següent”.

SEGÜENT

Tornar al 
principi

ANTERIOR



3. SEU DIGITAL - DESCÀRREGA
• Comprova que les dades són correctes i confirma la sol·licitud del certificat. S’obrirà una pàgina 

informant si la tramitació ha estat correcta o no, i et permetrà descarregar el certificat en format PDF.

• Un cop descarregat el certificat, ja els pots enviar o presentar on et faci falta!

Tornar al 
principi

MÉS INFO

ANTERIOR



4. Promoció Econòmica
• Per a més informació:

C/ Nou, 11 de Centelles (9 h – 14 h, dl. – dv.)

938 811 257

cntl.ope@centelles.cat

ANTERIOR

Tornar al 
principi

mailto:cntl.ope@centelles.cat

