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 Com comunicar-se amb l’Administració per 

Internet 

Una de les utilitats que trobem en l’ús d’Internet és la possibilitat 

de fer gestions directament des de casa o des de la feina. Dues de 
les tasques més habituals són, d’una banda, comunicar-nos amb 

l’Administració pública i, de l’altra, els serveis de banca a 
distància.  

 
Comencem pel tema de l’Administració. Amb quines em puc 

comunicar i quin tipus de gestions puc fer? Veiem-ho amb uns 
exemples.  

 
Mirem la de la Generalitat de Catalunya. Ens connectem a 

www.gencat.cat. 
 

  

http://www.gencat.cat/
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I per acabar, un altre exemple: el web d’Hisenda www.aeat.es. 

 

 
 

En aquest cas ho han agrupat tot sota el botó “oficina virtual”. 

http://www.aeat.es/
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Podríem posar molts més exemples, però ara anem a veure, de 

manera una mica més sistemàtica, com funciona tot plegat, 
intentant fer un tràmit qualsevol.  

 

 Gestions amb certificat 

Algunes vegades la gestió no és ja una simple consulta 
personalitzada, sinó que el que volem és tenir línia directa amb 

l’Administració per tal de fer presentacions de documents i que 
quedi constància que ho hem fet, de la mateixa manera que si ho 

haguéssim presentat a la finestreta de sempre. Està clar que 
aquesta comunicació ha de ser absolutament segura. Ni nosaltres 

ni l’Administració ens podem arriscar que algú presenti un 

document en nom d’un altre. Per garantir a l’Administració que 
som nosaltres i no una altra persona qui presenta el document i a 

nosaltres que el que enviem arriba a l’Administració sense 
interferències, es va crear els certificats digitals. Un certificat 

digital és un petit fitxer que s’instal·la al nostre ordinador i que 
garanteix l’enviament segur de les dades. El podem obtenir a 

www.fnmt.es, per a tràmits amb Hisenda i Seguretat Social, o bé a 
www.catcert.net, per a tràmits en l’àmbit de Catalunya. 

 

 Com saber que les dades que enviem arriben a qui 

toca  

És segur Internet? 
Hem vist abans que, segons el que volem fer, cal assegurar-nos la 

confidencialitat alhora que garantim que només nosaltres ho 

podem fer.  
 

D’entrada, hi ha una manera de saber si la transferència de dades 
que fem és segura o no. Per exemple: estem comprant unes 

entrades via Internet i ens demanen el nostre número de VISA. 
Com sé que les meves dades s’envien de forma segura? El que 

hem de fer és mirar dues coses en el navegador: 
 

http://www.fnmt.es/
http://www.catcert.net/
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Fixem-nos ens els dos cercles vermells. El superior ens marca un 

canvi en l’adreça. Recordeu que en el primer mòdul vèiem que les 
adreces eren http://www.google.cat? Doncs ara s’ha canviat ell sol 

a https://www........... Aquesta “s” afegida ens indica que es fa 
una transferència segura. L’altre cercle vermell ens ensenya un 

cadenat groc, que vol dir el mateix que la “s” del https://.... , és a 
dir, que l’enviament de dades és segur. Per tant, podem dir que, si 

anem amb una mica de compte, Internet és força segur. 

  

Precaucions 
Ara bé, que garantim que les dades que enviem s’enviïn de forma 
segura, no garanteix que, un cop han arribat al destí –a l’empresa 

que ens ven alguna cosa o a l’Administració a la qual estem 
enviant un document– algú en pugui fer un mal ús. La precaució 

més important que hem de prendre és, d’una banda, fixar-nos bé 
en l’aparició de les marques de seguretat en el nostre navegador 

(recordeu, el cadenat i la “s” de la barra d’adreça) i, de l’altra, no 
enviar les nostres dades si no tenim clar com és l’empresa que les 

rebrà. És a dir, seguir les normes mes elementals de prudència de 

la mateixa manera que ho fem quan paguem amb targeta, en 
persona, en un comerç. 

 

http://www.google.cat/
https://www/

