
Obtenció del certificat

de Delictes Sexuals



1r - Registrar-se el sistema 
Anar a l'enllaç següent:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

Donar-se d'alta al sistema Cl@ve Pin

Seleccionar una de les opcions següents:

I seguir els passos que vaguin apareixent segons l'opció escollida

Per agilitzar el procés, us recomanem programar una videotrucada. Per fer-ho només

s'han de seguir els passos que apareixen en pantalla.

Altrament, us recomanem que tingueu la plataforma ZOOM instal·lada al mòbil o en el

PC per fer la verificació corresponent.

Un cop tingueu fet la verificació en el sistema Cl@ve Pin es podrà procedir a la

descàrrega del certificat.
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Primer s'ha d'haver realitzat el registrar en el sistema 

Si aquest pas ja està fet, clicar en el següent enllaç:

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

Descarregar-se el certificat

Anar al punt de menú "Solicitud de Certificado de Delictos de Naturaleza
Sexual para personas físicas" i clicar sobre l'opció "Tramitación on-line con
Cl@ve".

Automàticament us apareixerà una pàgina que demanarà escollir el mètode
d'identificació.
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Clicar en el botó de l'opció "Acceso Pin 24h"

Es tornarà a obrir una pantalla on s'haurà d'introduir les dades que es
demanen.
Quan es posi el DNI, automàticament apareixerà el camp de la data de
validesa (caducitat) del document.
Un cop s'hagin omplert els camps, s'ha d'apretar el botó de "Continuar".
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Si el sistema identifica que les dades entrades són correctes,
apareixerà el botó per obtenir el pin pel sistema Cl@ve.
Per tant, si tot és correcte, apretem el botó "Obtener Pin".

Al cap d'uns segons d'haver clicat el botó, es rebrà una notificació al mòbil.

Si no teniu activada les notificacions, podeu accedir a dins de l'aplicació del
mòbil. Allà també ho podreu veure:
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Introduir el pin rebut al formulari i apretar el botó "Acceder".

Acceptar els 2 checks que apareixen
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Introduir el telèfon amb el +34XXXXXXXXX i triant l'opció del
desplegable: "Trabajo y/o contacto habitual con menores"

Un cop acabat, clicar el botó "Siguiente" i ens demanarà que validem si el
telèfon és correcte. Si ho és, cliquem "Confirmar".
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I finalment, apretem el botó de "Descargar Certificado".

Enviar el certificat a La Patum Infantil

Un cop es tingui el document, només s'ha d'adjuntar per correu.

- Correu: info@patuminfantil.cat
- Assumpte: CDS + Nom del cuidador
  
exemple: CDS Guillem Canal

El correu s'ha d'enviar a:
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www.patuminfantil.cat
info@patuminfantil.cat

Fet per Guillem Canal


