
Suport a la denúncia de 
CETRAA a les asseguradores



PRIMER PAS
Registre

Cliqueu:  REGISTRE

https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/registration/register


• Ompliu tots els requadres. A 
tenir en compte:

• Nom d’usuari. Heu de posar el 
nom que utilitzareu per 
identificar-vos quan us 
identifiqueu per donar suport. 
Escolliu un  nom curs i sense 
espais.

Si deixeu un quadre sense omplir 
no podreu avançar



• Aneu amb cura amb escriure bé el correu 
electrònic.

• Contrassenya. Apunteu-vos-la. La 
necessitareu per donar suport.

• Pregunta de seguretat.  Heu d’escriure una 
pregunta d’alguna cosa personal fàcil de 
recordar. Per exemple “Com es diu el gat de 
casa?” o “Com es diu el meu pare?” 

• Resposta de seguretat. Escriure directament 
la resposta a la pregunta que heu posat.

• Captcha.  No us descuideu de reproduir les 
llegres del quadre. Si no ho veieu bé, cliqueu 
per que les canvïi .

• No us descuideu de marcar el quadre

• Clicar registrar



Se us obrirà aquesta pantalla:

• Ara, aneu al correu electrònic. Haureu rebut un mail amb un text com el següent 
que us dirà que per activar el Registre i confirmar-lo heu de clicar el primer dels 
dos enllaços



Si heu clicat bé el primer enllaç, se us obrirà la següent pantalla:

• Inicia la sessió

• S’obrirà  una pantalla que hauràs 
d’inserir el nom d’usuari i la 
contrassenya



• Per últim i sense tancar la sessió 
clica el següent enllaç:

• PETICIO CETRAA

• També podeu cercar la petició
clicant a Buscar petición, i 
posant com a paraula clau 
CETRAA

• Cliqueu sobre el títol de la
petició.

• Un cop oberta la petició, baixeu 
fins a baix de tot i cliqueu el 
requadre blau 

Adherir-se a la petició

Per últim, cliqueu el botó vert

“ADHESIÓN”  i el sistema us
respondra amb el missatge que us 
indica que heu fet l’adhesió.

https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content/0275%252F2022/html/Petici%25C3%25B3n-n.%25C2%25BA%25C2%25A00275%252F2022%252C-presentada-por-Juan-Ignacio-Navas-Marqu%25C3%25A9s%252C-de-nacionalidad-espa%25C3%25B1ola%252C-en-nombre-de-la-Confederaci%25C3%25B3n-Espa%25C3%25B1ola-de-Talleres-de-Reparaci%25C3%25B3n-de-Autom%25C3%25B3viles-y-Afines-%2528CETRAA%2529%252C-la-Federaci%25C3%25B3n-Espa%25C3%25B1ola-de-Empresarios-Profesionales-de-Automoci%25C3%25B3n-%2528CONEPA%2529%252C-la-Federaci%25C3%25B3n-de-Asociaciones-de-Agentes-Oficiales-de-la-Automoci%25C3%25B3n-%2528FAGENAUTO%2529-y-la-Asociaci%25C3%25B3n-Nacional-de-Vendedores-de-Veh%25C3%25ADculos-a-Motor%252C-Reparaci%25C3%25B3n-y-Recambios-%2528GANVAM%2529%252C-sobre-presuntas-infracciones-del-Derecho-de-la-UE-en-el-mercado-de-seguros-de-autom%25C3%25B3viles-en-Espa%25C3%25B1a#petition-summary

