CERTIFICAT DELICTES SEXUALS i/o PENALS
Aquesta petita Guía et servirà per veure mes clar on accedir i on clicar per demanar-ho. Partim
de la base que heu instal·lat el certificat digital i utilitzeu GOOGLE CHROME per a accedir al
web de la carpeta ciutadana, on podreu fer multitud de tràmits. L’adreça es la següent:
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Per accedir a la carpeta, clicarem a sobre el BOTO VERMELL. Es pot accedir amb certificat
digital, DNI electrònic, Clave PIN o Permanente.
Un cop dins et sortirà aquesta altra pàgina:

Per accedir triem la primera opció DNIe/ Certificat electrònic

Us sortirà una finestra com aquesta; on us hauria de sortir el certificat instal·lat a l’ordinador,
en aquest cas surt el meu. Cliqueu al certificat corresponent i feu clic a d’ACORD

Accedim a la pàgina que veiem;

Per accedir al tràmit que ens ocupa anem a l’opció MIS DATOS a la part superior.

Quan accedim a MIS DATOS ens trobem la finestra que veieu a sota. Podem realitzar molts
mes tràmits dels que tractem en aquest manual. En centrem en els que us expliquem ara;

A la part dreta de la pantalla, trobem la secció Situaciones Personales, ens trobem els tràmits
que ens ocupa el present manual.
AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUALS
AUSENCIA DE ANTECEDENTES PENALES
Els dos tràmits funcionen de la mateixa manera, així que només explicarem el primer.
D’aquesta manera el tràmit d’antecedents penals es gratuït.

Els camps surten plens automàticament, només hem de ficar manualment la Província i
localitat de naixement, que triem dels menús desplegables. (en aquest cas hem amagat els
noms que sortien en aquesta petició)
En realitzar la cerca, obtindrem el resultat;

En dona l’opció tant de DESCARREGAR EL JUSTIFICANT o ENVIAR PER CORREU ELECTRONIC. A
la opció de descarrega de documents us descarrega un arxiu PDF. Aquest arxiu incorpora un
peu on trobem informació relativa a la validació del document.
La manera mes còmoda per accedir es fer-ho clicant a l’enllaç que surt al mateix document i
que ens porta al web;

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
En aquesta pàgina podrem introduir el codi CSV que trobem al peu del document descarregat i
comprovar la veracitat del mateix.

