Agenda electrònica de la
Diputació de Barcelona:
Manual de l’usuari

Cita prèvia
revisió mèdica

Per demanar cita prèvia:

• Accediu a https://citaonline.prevemont.com/ i s’obrirà la pantalla següent:

• Aquesta és la pàgina principal d'accés al sistema de cites d’Ibersys. Si us hi heu
registrat abans, només hi haureu d’introduir el vostre DNI o NIF i la vostra
contrasenya. En cas contrari, haureu de crear un nou compte a «Fer registre».

• Recordeu seleccionar l'idioma que voleu fer servir a la pàgina abans de crear el
compte, ja que el sistema assignarà l'idioma seleccionat com a idioma principal.

Registre a la plataforma (sense usuari creat):

Per a accedir a la plataforma, és necessari crear prèviament un compte
emplenant el formulari següent:

• Heu d’incloure-hi el NIF/CIF de la Diputació de Barcelona (P0800000B), perquè
el sistema assigni correctament les agendes i els centres disponibles.

• Un cop estigui emplenat el formulari, cliqueu el botó «Enviar» i ja estareu
registrats. El sistema us enviarà un correu electrònic d'activació a l’adreça que
heu fet constar en el registre. Heu de validar l’activació perquè el registre
finalitzi correctament. Un cop fet això, el sistema us mostrarà un missatge
conforme el procés ha estat validat i que heu de completar el procés de registre.
Quan cliqueu el botó «Començar», anireu a una pàgina amb altra informació
que heu d'emplenar.

• És possible que us hàgiu d’identificar. En aquest cas, introduïu les dades
utilitzades en el procés de registre (nom, cognoms i data de naixement).

• Una vegada completats els camps, cliqueu el botó «Guardar».

Accés a la plataforma:

• Una vegada completat el procés anterior, accedireu a la pantalla per a consultar
les vostres dades. Cliqueu «Dades de l'Usuari».

• El vostre perfil haurà estat prèviament associat a una clínica o centre, el qual
tindrà una agenda específica.

• Per a accedir als diferents centres que teniu disponibles, heu d'introduir el nom
de la província (Barcelona) a la barra de «Cerca per província».

• Un cop a l'agenda, veureu els dies i les hores disponibles. Si voleu
escollir altres horaris disponibles, utilitzeu les fletxes per a moureus a través de les setmanes.

• Quan cliqueu l'hora que us interessa, anireu a una altra pàgina en
què podreu reservar l'hora de la cita.

• Una vegada reservada la cita, el sistema us redirigirà a la secció
«Les meves cites» i us mostrarà un missatge de confirmació,
mitjançant el qual podeu comprovar la data de la cita i les dades
del centre. Si heu de cancel·lar la cita, podeu fer-ho clicant
«Anul·lar la cita».

