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MANUAL PER A LA 
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SEXUALS 
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Per tramitar el certificat de delictes sexuals, caldrà fer tres passos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

Fer la sol·licitud 
de l'idCAT 

Descarregar-se 
el certificat a 
l'ordinador 

personal 

Descarregar-se 
el certificat 
negatiu de 

delictes sexuals 
a la pàgina del 
Ministerio de 

Justicia 

Caldrà anar a una 
oficina de registre, 

on ens donaran: 

- un document en 
paper 

- un codi de 4 
xifres 

A partir d'aquest 
moment, el nostre 
ordinador signarà 
com a nosaltres. 
Podrem fer molts 

altres tràmits a 
part de demanar 
aquets certificat 

Se'ns descarregarà 
en PDF al nostre 

ordinador.  
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TRAMITAR EL CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES SEXUALS A TRAVÉS DE IDCAT 

1. Fer la solicitud a IDCAT (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do) 

 

 

 

 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
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2. Emplenar la solicitud amb les dades personals

 
3. Seguir els passos 3 i 4 de la solicitud 

 

4. Un cop finalitzada, apareixerà una pantalla que ens dirà (segons el codi postal que haguem 

introduït) les administracions més properes on anar a recollir les claus d’accés. 
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2. COM INSTAL·LAR EL CERTIFICAT DIGITAL A L’ORDINADOR 

1. Cal anar a buscar les claus d’accés amb el DNI original en persona (portar una 

còpia per si ens la demanéssin). 

2. Ens entregaran un document amb les instruccions d’instal·lació 

(www.idcat.cat/descarrega)  

 

En el moment de recollir les claus d’accés, caldrà dir una seqüència de 4 números o lletres 

que haurem de recordar en el moment d’instal·lar el certificat digital al nostre ordinador.  

3. Seguir les instruccions d’instal·lació del document anterior.  

http://www.idcat.cat/descarrega
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4. Empleneu els següents camps amb la informació que ja teniu 

 

5. Us quedarà intal·lat el certificat digital a l’ordinador. 
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COM TRAMITAR EL CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES SEXUALS 

1. Entra a la pàgina del ministeri de Justícia 

(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-

gestiones-personales/certificado-delitos) 

Al final de la pàgina trobaràs la manera de solicitar el certificat 

 

2. Seleccionar l’opció de Tramitació on-line con CL@VE 

 

 

  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
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3. Seleccionar l’opció Certificado electrònico 

 

4. Apareixerà la següent pàgina i caldrà emplenar tots els camps.  
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Finalment apareixerà aquesta pàgina i podrem guardar o obrir el certificat.  
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Fundació La Xarranca 

Plaça milcentenari s/n 

93 872 57 89 

 

De dilluns a divendres 

De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 

 

www.cae.cat 
xarranca@cae.cat 

 

 

 

 

http://www.cae.cat/
mailto:xarranca@cae.cat

