
 
 
 
 
Benvolguts, 
Benvolgudes, 
 
Us informem que, s’obre el període per a la tramitació de les sol·licituds dels 
serveis de transport i/o menjador escolar preceptiu pel curs 2021/2022, 
adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació 
especial. 
 
 

1. FORMA DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 
 

 
 

 SOL·LICITUD TELEMÀTICA (preferentment) a través del següent enllaç: 
https://www.ccbages.cat/educacioicultura/educacio/transport/ 

 
 REGISTRE DE LA SOL·LICITUD: 

Registre electrònic: en el mateix enllaç seguint el PAS 3, amb certificat digital o 
amb IdCat mòbil. 
Registre presencial: Un cop generat el PDF, imprimir-lo, signar-lo i registrar a: 
Consell Comarcal del Bages, centres educatius o ajuntaments.  
 
  

PAS 1 
SOL·LICITUD 
TELEMÀTICA  

(Entrar i desar  
dades) 

PAS 2 
GENERAR PDF 
SOL.LICITUD 

PAS 3 
REGISTRAR LA 
SOL·LICITUD 

ELECTRÒNIC 
Botó 3 de la 

sol·licitud telemàtica 
(Amb idcat mòbil o 

certificat digital) 

PRESENCIAL 
REGISTRAR-LA A:  

-  CONSELL COMARCAL 
-  CENTRE EDUCATIU 
-  AJUNTAMENTS 
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2. DOCUMENTACIÓ 
 
 Només en els casos necessaris: 

- Únicament per a noves matrícules: Resguard de matrícula. 
- Únicament per l'alumnat major de 4 anys que faci ús de la línia regular 

dels següents centres: Escola Agrupació Sant Jordi – Fonollosa i Institut 
Escola Pompeu Fabra - El Pont de Vilomara.: Còpia de la sol·licitud de la 
targeta T-16 

 Formes de presentació de la documentació (ampliació de la informació a 
les instruccions específiques): 

- Al registre electrònic: adjuntar la documentació a la instància electrònica. 
- Registre presencial: adjuntar fotocòpia de la documentació a la sol·licitud. 
- Per correu electrònic: en el termini màxim de 5 dies posterior al registre de 

la sol·licitud enviar-la per correu electrònic a educacio@ccbages.cat. 
 

3. TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 
 

o Sol·licituds de continuïtat al centre educatiu : 4 de juny del 2021. 
o Sol·licituds de nova matrícula: 18 de juny del 2021. 

 
 

Els centres educatius tindran la funció d’informar i donar suport en la tramitació 
de la sol·licitud a aquelles famílies que ho necessitin. 

També en podran fer el registre presencial sempre i quan facin ús del registre a 
través de l’aplicatiu Esfera assignant número i data a cada sol·licitud. 
Posteriorment caldrà fer-ne una única tramesa de sortida amb la relació total de 
les sol·licituds presentades al centre. 

Els ajuntaments amb conveni de finestreta única també en podran fer el registre 
de la sol·licitud a través d’una tramesa genèrica al Consell Comarcal del Bages. 

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran 
presentar-les amb posterioritat presencialment al registre del Consell Comarcal, 
però no es garantirà el servei per al primer dia de curs. 
 
Aquest Consell Comarcal enviarà la informació mitjançant SMS a les famílies 
usuàries del servei de transport i/o menjador escolar durant el curs anterior. 
 
Si us sorgeix qualsevol consulta, dubte o aclariment podeu trucar-nos a l’Àrea 
d’Educació al telèfon 93.693.03.93 o enviar un correu electrònic a 
educacio@ccbages.cat 
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