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MODELO DE SOLICITUDE DE CERTIFICADO POR DELITOS DE NATUREZA SEXUAL
O que subscribe, cuxos datos se consignan a continuación, solicita dese Ministerio a expedición dun certificado do Rexistro Central de
Delincuentes Sexuais para cumprir os requisitos expresados na Lei 26/2015, de modificación do sistema de protección á infancia e á
adolescencia e a Lei 45/2015, de Voluntariado..
1.- DATOS DO TITULAR DA INFORMACIÓN (indicar apelidos e nome completos):
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

N.I.F./N.I.E./PASAPORTE

DATA DE NACEMIENTO

NACIONALIDADE *

NOME DO PAI

LUGAR DE NACEMENTO

SEXO

PROVINCIA DE NACEMENTO

NOME DA MAI
MENOR DE IDADE
SI / NO

Así mesmo, solicita do Ministerio, que lle remita vía SMS o código necesario para descargar o certificado a través da sede electrónica.

** TELÉFONO MÓBIL:
O solicitante recibirá neste teléfono un SMS cun código de acceso que lle permitirá descargar o
seu certificado desde calquera terminal con acceso a internet, tantas veces como necesite.
2.- DATOS DE CONTACTO:
RÚA/PRAZA/AVENUE.

NÚMERO ESCALEIRA

LOCALIDADE

PISO

PORTA

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

A efectos estatísticos, indique quen lle solicite o certificado:
Unha empresa, organización ou asociación privada. Indique o nome da empresa
Unha Administración Pública. Indique a administración solicitante

En……………………………………………a…….de………………………………..de…………………
Firma:

Exemplar para a administración

* En caso de nacionalidade distinta á española deberá solicitar un certificado de antecedentes penais no seu país.
** O Real Decreto 1110/2015 indica que a expedición de certificados farase preferentemente por medios electrónicos.
CONTACTO:
www.mjusticia.gob.es

IMPRIMIR

LIMPAR

TEL.: 902 007 214 / 918 372 295
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En……………………………………………a…….de………………………………..de…………………
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* En caso de nacionalidade distinta á española deberá solicitar un certificado de antecedentes penais no seu país.
** O Real Decreto 1110/2015 indica que a expedición de certificados farase preferentemente por medios electrónicos.
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TEL.: 902 007 214 / 918 372 295

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO
Este certificado está exento de taxa. A súa tramitación realizarase de forma preferentemente electrónica,
enviándose ao teléfono móbil do solicitante o Código Seguro de Verificación (CSV) necesario para a súa
descarga.
O documento deberá cubrirse a máquina ou con letras maiúsculas, sen emendas nin riscos.
Xunto co impreso deberá presentarse a seguinte documentación:
 Se o titular da información é español:


Orixinal ou fotocopia compulsada do DNI, en vigor. (Para evitar erros de transcrición,
recoméndase así mesmo a achega dunha fotocopia simple do DNI).
• No caso de persoas menores de idade, ademais, deberán achegar o documento que
acredite a representación dun dos proxenitores ou titor legal.

 Se o titular da información é estranxeiro:


Orixinal ou fotocopia compulsada do Cartón de residencia (NIE), documento de identificación
comunitario ou equivalente en vigor. (Para evitar erros de transcrición, recoméndase así
mesmo a achega dunha fotocopia simple do DNI).
O Rexistro Central de Delincuentes Sexuais contén unicamente información sobre os delitos
dos que ten constancia a Xustiza Española, polo que os cidadáns estranxeiros deben solicitar
un certificado de antecedentes penais no país da súa nacionalidade.

 Cando a solicitude non se presente persoalmente polo interesado senón por outra persoa que o
representa, e no caso de persoas menores de idade, esta, ademais de acreditar a súa identidade mediante
a documentación anterior que corresponda, deberá achegar:


Orixinal ou fotocopia compulsada do documento de identificación en vigor do representado.



Orixinal ou fotocopia compulsada do documento que acredite a representación por calquera
medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da mesma (documento público autorizado
por notario, documento privado con firmas lexitimadas por notario ou documento privado,
outorgado en comparecencia persoal do interesado ante empregado público, que fará constar esta
circunstancia mediante dilixencia), ou libro de familia no caso de persoas menores de idade.

Non esqueza asinar o impreso de solicitude.

Os datos recolleitos neste formulario serán incorporados a un ficheiro responsabilidade do Ministerio
de Xustiza segundo a L.O. 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

www.mjusticia.gob.es

