
 

APRENENT TECNOLOGIES A L’AULA 

AMB L’ÀNGEL COLOMER  

 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER INTERNET  
En el seu moment em vaig “saltar” aquesta fitxa, perquè circumstàncies 

personals em van obligar a centrar-me en altres temes, però, com que sou varis 

qui, “l’heu trobat a faltar”, ja vaig dir que abans de l’estiu i a poder ser el dia 20 

de juny, primera data prevista per l’anul·lació de “l‘Estat d’Alarma”, la tindria feta 

i l’enviaria. 

Doncs aquí la teniu perquè la podeu posar en la vostra col·lecció i espero que 

també us sigui ben útil. 

De tràmits per fer per Internet cada cop n’hi ha més (compra d’entrades, de 

menjar als súpers, reservar places a l’Imserso, tramitar l’atur, etc.); aquí n’explico 

algunes. Potser més endavant tindrem més temps per fer una “Part 2” i explicar-

ne unes quantes més. 

 

 

1.- Declaració de  renda 

S’acaba la Campanya de la Renda 2019. 

Fer-la fer per un gestor costa un pico; demanar cita prèvia a l’Agència Tributària 

pot ser un pal. Però per Internet podem accedir a veure el nostre esborrany i, si 

hi estem conformes, demanar-lo, acceptar-lo i pagar-lo, entrant a la web: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml 

 
Si cliquem a “Tramitar borrador” i seguim els passos que ens indiquen, podrem 

obtenir una referència que ens permetrà accedir a l’esborrany de la nostra 

declaració de renda i poder autoritzar que ens cobrin l’import corresponent a 

través del Banc, sense desplaçar-nos de casa i sense despeses de Gestoria. 

  
  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml


 

2.- És temps de viatjat (o ho era) 

A l’estiu és època de viatjar. 

 

2.1 Tenim al dia el DNI? 

Si és que no i us cal renovar-lo, sigui el DNI o el passaport, podeu demanar “cita 

prèvia” anant a la web de la Policia i allí, anar complimentant les diferents 

pantalles a on està tot molt ben explicat i amb exemples. 

Un cop escollida la Comissaria, el dia i l’hora, presentar-s’hi amb l’import exacte 

a pagar; 12 € pel DNI o 30 € pel Passaport, sense haver de fer aquelles 

interminables cues d’abans. 

      

            
 

2.2 Encara us és vàlida la Targeta Sanitària Europea? 

Si ja us ha caducat, igualment podeu renovar-vos-la per Internet des de: 
https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria 

       
Empleneu les dades i envieu el formulari; en poc temps, rebreu la  targeta a casa vostra. 

 

2.3 Com que s’està recomanat fer “turisme nacional”, teniu el cotxe a punt? Ja 

heu passat la ITV? Si no, us cal demanar també “Cita prèvia” i ho podeu fer 

entrant a https://aibs.appluscorp.com/mobile i: 

o 2.3.1 Introduir la matrícula. 

o 2.3.3 Anotar l’adreça de la ITV. 

o 2.3.2 Demanar dia i hora 

https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria
https://aibs.appluscorp.com/mobile


 

       
 

2.3 Perquè, amb Tràfic no hi teniu problemes, oi? Vull dir que encara us queden 

punts en el carnet de conduir i esteu al corrent del pagament de multes? Millor 

verifiqueu-ho que llavors no us trobeu amb problemes. 

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/consulta-tus-puntos/index.shtml 

          
En la mateixa Web, https://sede.dgt.gob.es/es/multas/ podem consultar les multes. 

 

    
 

3.- Parlem de coses de metges 

Els papers  del cotxe ja els tenim correctes, però oi que no aniria malament fer-

nos una revisió que, nosaltres, ho tinguem tot bé? Per exemple podem demanar 

hora al metge del Cap. Aquí ja comencem a tenir problemes perquè la nostra 

Sanitat (una de les millors del Món, segons sempre ens deien) no sé pas si està 

a l’altura del que els usuaris esperem, almenys en el terreny digital, ja que, per 

comunicar-nos cal que ens donin i que emplenem un imprès, amb el qual ens 

donen una contrasenya i crec que no conec ningú que, a la primera, hi hagi pogut 

entrar. 

A més a més aquesta contrasenya dura u any, passat el qual ja no és vàlida. 

Quan finalment ho aconseguim, podem entrar a “La Meva Salut” i fer tota una 

sèrie de gestions telemàticament.  https://lamevasalut.gencat.cat/es 

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/consulta-tus-puntos/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/multas/
https://lamevasalut.gencat.cat/es


 

  

 
Si entrem a l’apartat de “Tràmits i Serveis”, podem concertar una visita: 

 
Bé, sembla que, tot i que ja no estem oficialment en “Estat d’Alarma” i que ja 

s’han acabat totes les successives Fases de  Desescalada, doncs, això mateix... 

Esperem que, un dia o altre, us donin hora, us visitin i que ja estigueu bé! 

 

 

4.- Fer vacances val diners 

I no està el tema gaire “boyante” que diguem. Però hi ha gent per a qui les 

vacances són sagrades i estan disposats a tot per tal de poder-les fer. Una opció 

és la clàssica: “Vendre la casa i anar a lloguer”. Però què ens poden donar per 

casa meva? Ni idea? En la web  https://prontopiso.com/datos-vivienda/ ens la 

poden valorar per fer-nos una idea. 

        
Això sí, per haver consultat, possiblement t’arribarà molta publicitat. Activeu correu brossa! 

 

https://prontopiso.com/datos-vivienda/


 

I el cotxe? I si em venc el cotxe, quant me’n podrien donar? 

Pots consultar la web https://www.compramostucoche.es/  i et faran una 

valoració aproximada que caldrà verificar anant a un garatge. 

 
Prepara el “correu brossa” per la publicitat que pots rebre! I, si et vens el cotxe, podràs anar de 

vacances? Pregunto? 

 

 

5.- Tràmits amb la Policia 

Heu hagut d’anar mai a la Comissaria de Mossos a posar una denúncia? Us ha 

servit per quelcom? Us heu hagut d’esperar hores i hores? 

És molt més còmode i podeu detallar-la més segons el vostre punt de vista, fent 

denúncia via telemàtica, https://denuncies.dgp.interior.gencat.cat/denuncies/ipLock.do 

que haureu de ratificar, dins d’un termini de 72 hores, anant posteriorment a 

Comissaria, per també signar-la. 

      
(Heu d’endevinar que cal prémer sobre la icona de l’idioma per poder accedir a fer la denúncia) 

 
A vegades, no cal recórrer als Mossos per denunciar segons quins temes, per 

exemple, accions incíviques en els trens dels “catalans”. Podem fer-ho, 

anònimament des d’una App “FGC” des dels telèfons mòbils. 

https://www.compramostucoche.es/
https://denuncies.dgp.interior.gencat.cat/denuncies/ipLock.do


 

Entrem a l’App “FGC”, i 

anem a “Alertes 

d’Incivisme”. 

Seleccionem de què es 

tracta (música forta, 

baralles, gent que fuma, 

racisme, etc.) i anotem 

en quina línia, vagó i 

estació estem i 

anònimament enviem el 

missatge. Al cap d’unes 

estacions entrarà un 

“segurata” que se’n farà 

càrrec. 

 

També podem, no denunciar sinó fer una bona actuació cívica, avisant al nostre 

Ajuntament (Sabadell) de problemes que detectem en diferents camps, 

mitjançant de l’APP “Espai Públic”. 

Dins l’App hem 

d’escollir de quin 

tema es tracta i 

clicant, entrar en una 

nova pantalla per 

explicar el problema 

detectat, dir a on es 

troba, adjuntar foto i 

enviar-lo. Al cap d’un 

temps ens responen 

dient en quin estat es 

troba el nostre avís: 

arreglat, en estudi, 

etc. 

 

 

 

6.- Factures dels serveis de la casa 

Sobre les factures del gas, la llum, l’aigua, el telèfon. 

Podem distingir dos aspectes: 

• Les “lectures de comptador”, que normalment ja les obtenen directament 

les companyies, excepte en el cas de gas. 

• La facturació que unes empreses permet revisar-les més bé que altres. 

 

Em centro més en el tema del gas perquè dóna més joc. 

En primer lloc la lectura la solen obtenir empaperant els vestíbuls, ascensors i 

taulers dels pisos, demanant als veïns que hi anotin el que els indica el seu 

comptador i passant-lo a recollir dies després. També hi ha la possibilitats de 



 

donar-la trucant a un telèfon i, finalment, la més interessant: enviant per Internet, 

una foto del comptador. 

Curiositat: Proveu un dia d’enviar la foto i espereu a veure què us han facturat. 

    

 
  El més probable és que us hagin fet com una lectura “estimada”. 

  I com us estimen !!, sempre solen comptar més que no pas el que heu dit. 

 

 

Certament Internet ha reduït molts treballs (cobradors, gestors, taquilleres, 

intermediaris, etc.) però ben segur que, pel “follón” que crea n’ha augmentat 

també d’altres (profes, atenció al client, encarregats de reclamacions, etc.), així 

com en el camp de programadors, constructors d’aparells, etc. i sobretot metges 

(pels mals de cap que a vegades proporcionen, per reparar la vista, per corregir 

males postures) i especialment psicòlegs (per atendre al personal que acaba 

parlant amb les màquines i que a vegades, diuen, que elles els hi responen). 

 

 

Ja veieu, fàcil de fer des de casa. 

 

 

 

 
  

 

 

 


