
 

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER ACCEDIR A LA CUO 

Benvolguts/des alumnes, 

La Junta de Govern de la Universitat Internacional de Catalunya ha acordat que per poder 
complir amb la normativa vigent de modificació del sistema de protecció a la infància i a 
l'adolescència, tots els alumnes que estiguin en contacte habitual amb menors, hauran 
d'aportar un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals. 

En el cas de la Facultat d'Odontologia estan obligats a aportar el certificat tots els alumnes que 
realitzin pràctiques a la CUO. 

El certificat es pot sol·licitar per correu (Oficina Central de Atención al Ciudadano del 
Ministerio de Justícia, Sección de certificados de penales, Calle de la Bolsa, 8, 28012 Madrid) o 
per Internet (Seu Electrònica del Ministerio de Justícia), en aquest cas s’ha d’entrar al Registre 
Central de Delinqüents Sexuals-Ministerio de Justícia, on es troben tots els requisits de 
sol·licitud i informació sobre l’expedició d’aquest certificat i on trobareu un enllaç on s’explica 
els passos a seguir per sol·licitar-lo. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-
personales/certificado-delitos   

Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, 
per poder “treballar habitualment” amb menors haurà d’aportar un certificat del seu país de 
nacionalitat en el que s’ informi de la carència d’ antecedents penals i de delictes de caràcter 
sexual. 

El certificat es gratuït i s'haurà d'aportar a la Secretaria de la Facultat en el moment de l’inici 
de les pràctiques. 

D’altra banda, per evitar un risc col·lectiu per la Salut Pública i un risc de contagi per l’alumne 
així com pel pacient, per a poder realitzar les practiques a la CUO, serà necessari un certificat 
de vacunació que acrediti que estan vacunats d’Hepatitis A i B, Tètanus, Triple Vírica i que 
hagin passat la varicel.la. 

S’haurà d’entregar a la Secretaria de la Facultat quan es comencin les pràctiques a la clínica. 

En cas de dubte, contactin amb: 

• Alumnes grau; Sra. Carme Navarro, cana@uic.es  
• Alumnes Màsters; Sra. Elisenda Harder, eharder@uic.es  
• Alumnes Residències Clíniques i Postgraus; Sra. Paola Lago, plago@uic.es  

 Atentament, 

 Secretaria de la Facultat d’Odontologia 
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