MANUAL PER ALS CENTRES EDUCATIUS I AJUNTAMENTS
PER AL TRÀMIT DE LA SOL.LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR I MENJADOR
PRECEPTIU, CURS 2022-2023
Enllaç per entrar a fer la solꞏlicitud: https://transport.ccbages.cat/intern (Enllaç intern)
Només per representants de l’administració pública
Aquest manual només és per donar suport als solꞏlicitants que no tinguin certificat digital, en
cas de tenir certificat consultar el manual per a persones solꞏlicitants
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1. Validació del personal habilitat

Cliqueu a validar-me i introduïu les credencials
que us hem facilitat segons el vostre
centre/ajuntament

Identifiqueu-vos amb el vostre certificat digital
(idCAT mòbil, DNIe, Cl@ave, etc.)
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2. Identificació de la solꞏlicitud

Cal introduir el NIF/NIE/Passaport
de la persona de la mare/pare o
tutor/a

3. Registre de solꞏlicituds realitzades telemàticament sense certificat
3.1.

Localitzar la solꞏlicitud desitjada

Veure solꞏlicitud
Registrar

Una vegada entrat el document d’identitat de la persona que ha realitzat la
solꞏlicitud, si aquest ha fet una solꞏlicitud telemàtica sense certificat,
apareixerà en l’apartat de pendent certificació, es pot consultar cada
solꞏlicitud i escollir la desitjada. Per a poder registrar aquesta solꞏlicitud,
caldrà clicar el botó de registrar.

3.2.

Certificar la solꞏlicitud

Clica certificar i a continuació
ja apareixerà com a registrada
dintre l’apartat “Acabat i
certificat”.
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4. Elecció del mètode d’entrada segons sigui nova solꞏlicitud o registre de
la solꞏlicitud manual.

4.1.

4.2.

Marqueu l’opció segons el cas, i seguiu les instruccions.

4.1.

Nova solꞏlicitud

a) Dades del Pare/Mare o Tutor/a legal.

Emplena les dades de la mare, pare,
tutor o tutora legal.

Aquesta informació serveix per
comunicar l’estat de la solꞏlicitud

A mida que vagis clicant se t’afegiran caselles per poder
afegir noves persones autoritzades a recollir l’infant.
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b) Dades de l’alumnat.
Emplena les dades de l’alumne/a que utilitzarà el servei

c) Serveis solꞏlicitats.

Només cal seleccionar SÍ en cas de cadira de
rodes, i no persones amb mobilitat reduïda.

5

d) Documentació

Adjunta els documents que se solꞏliciten, si
s’escau.

Triar aquesta opció (no autoritzar) comporta que s’haurà
d’entregar tota la documentació requerida des del
Consell, en el cas que aquest ho solꞏliciti.
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e) Finalització

Llegir i, si hi està conforme, marcar la casella.
Al finalitzar i enviar aquesta solꞏlicitud teniu la possibilitat de descarregar-la amb el
registre d’entrada corresponent. Aquest document servirà com a justificant de la seva
presentació i es donarà el tràmit per finalitzat.
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4.2.

Registre manual.

En el cas que la persona solꞏlicitant no hagi realitzat la solꞏlicitud telemàtica, per tant estigui
realitzada en document paper, aquí caldrà fer-ne el registre, adjuntant el document de
solꞏlicitud i la documentació.
a) Dades solꞏlicitant

Comença a emplenar la solꞏlicitud, el document d’identitat del solꞏlicitant sortirà
automàticament segons el que s’ha introduït.

Cal emplenar tots els camps de dades

Aquesta informació serveix per
comunicar l’estat de la solꞏlicitud

Adjunteu la solꞏlicitud
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b) Documentació i finalització

Adjunteu els documents que se
solꞏliciten, si s’escau.

Al finalitzar i enviar aquesta solꞏlicitud teniu la possibilitat de descarregar-la amb el
registre d’entrada corresponent. Aquest document servirà com a justificant de la seva
presentació i es donarà el tràmit per finalitzat.
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