
  

¿Què és la cita 

prèvia? 

És un servei d´administració 

electrònica que permet al 

ciutadà sol·licitar una cita per 

tal d´interposar una denúncia 

penal o administrativa o 

realizar qualsevol altre tràmit 

NO URGENT a les Casernes 

de la Guardia Civil. 

¿Quins 

objectius es 

persegueixen? 

 Millorar la qualitat del 

servei al ciutadà, afavorint 

la certesa de quan serà 

atès, reduint temps 

d´espera i agilitzant els 

tràmits. 

 Dur a terme una gestió 

més eficient del personal 

d´atenció al ciutadà. 

 Evitar aglomeracions i 

garantitzar les millors 

pràctiques higienico-

sanitàries. 

 

 
 
 

 

 

¿Com ho faig? 

Accedeixi a l´aplicació a través de la 
web de la Guardia Civil:  

 

 
 
I llavors empri aquest enllaç: 

 
 

 
 

 
També pot fer-ho a través de les 
Casernes actualment 

concertades: 
 

 Presencialment  
 

 Trucant al telèfon de la Caserna 

 

 

Guardia Civil 
de Illes 
Balears 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE CITA PREVIA 
 

 

https://www.guardiacivil.es 

Es sol·licita puntualitat a l´hora 

d´acudir a la cita. No obstant, l´horari 

fixat pot sofrir demores per causes 

greus i sobrevingudes. 

 



 

  

 

 

 

¿Quins tràmits poden 
realitzar-se amb el sistema 

de cita prèvia? 

Les cites podràn sol·licitar-se per a 

interposar una denúncia penal o 

administrativa, o per a realizar 

qualsevol altre tràmit NO URGENT 

dels que poden efectuar a les 

Casernes de la Guardia Civil. No 

posposi la seva denúncia a través de 

cita prèvia, si concorren algunes de 

les següents circumstàncies : 

 Delictes en els quals hi hagi hagut 

violència o intimidació contra les 

persones. 

 Fets relacionats amb la Violència 

de Gènere. 

 Succesos on l´autor és, o pot ser, 

reconegut o identificat per la 

víctima o testimonis. 

 

Recordi que: 

Sempre té el dret de personar-

se, en qualsevol moment, a una 

oficina d´Atenció al Ciutadà de 

la Guardia Civil, especialment, 

en cas d´URGÈNCIA. 

 Casos de desaparició de persones. 

 Si la víctima es menor no emancipat 

o persona amb discapacitat 

intelectual o psíquica. 

 Si el delicte s´està cometent al 

mateix moment o s´acaba de 

cometre.  

 Si s´ha produït a inmobles a través 

d´escalada, fractura de finestres, 

portes,etc. 

 Aquells casos que hagin requerit 

una actuació policial al lloc dels fets. 

Recordi que la cita prèvia per a tràmits 

amb les Intervencions d´Armes, serán 

duts a terme a través del seu pròpi 

sistema: 

(https://www.guardiacivil.es/es/servici

os/armasyexplosivo/cita_previa.html). 

 

¿A quines Casernes es 
podrà concertar cites 

prèvies? 

El sistema serà establert a tot el 

territòri nacional. No obstant, en 

aquesta fase d´implantació s´ha 

estès a un total de 11 Casernes de 

les Illes Balears: 

 

Illa de Mallorca 

 Caserna P. d´Artà 

 Caserna P. de Calvià 

 Caserna P. d´Inca 

 Caserna P. de Llucmajor-s´Arenal 

 Caserna P. de Pollença-Alcúdia 

 Caserna P. de Pont d´Inca 

 Caserna P. de Santa Margalida 

 Caserna P. de Santanyí 

 

 

Illa d´Eivissa 

 Caserna P. de Sant Antoni de 

Portmany 

 Caserna P. de Santa Eulalia del 

Riu 

 Caserna P. de Sant Josep de sa 

Talaia 

 

 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/cita_previa.html
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