Gestió de tràmits (web)
Alta de àrbitres
Manual d'usuari
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Gestió Tràmits des de la web
Access a la web y autenticació
Per accedir a la web del ICAB cal anar a la adreça d’Internet següent : www.icab.cat
En la capçalera de la web apareix l’opció Àrea Personal tal i com es veu a l’ imatge de sota
d’aquest text:

Cal fer clic en Àrea Personal per accedir al formulari d’autenticació :

Hi ha que introduir el Usuari y la Contrasenya com Col·legiat del ICAB. Si encara no es té cal
Registrar-se per obtenir les credencials.

Access al menú La meva Situació en el Registre d’Àrbitres
Una vegada autenticat el menú corresponent Registres i Participació col·legial apareix en la
columna de la dreta de la web com es veu en l’imatge.

En el menú hi ha que seleccionar l’opció La meva
situació en el Registre d’ Àrbitres.

Una vegada hem fet clic sobre l’opció La meva
situació en el Registre d’ Àrbitres es mostra aquesta
pantalla on s’explica la descripció del servei i el
procés de tramitació i el col·legiat només ha de fer
clic a l’enllaç del Tràmit ON-LINE

Pas inicial 0: Informació prèvia: Aceptació política de privadesa
En el pas inicial en el procés d’alta com Àrbitre hem de aceptar la política de privadesa
del ICAB, tal I com es mostra a l’imatge

Estat 1: Signar document
En primer pas per iniciar el tràmit d’alta es signar la Sol·licitud d’Inscripció. Com es veu a
l’imatge és mostra un recuadre per signar amb el ratolí o directament a displays tàctils. Per
defecte per facilitar la visualització en dispositius mòbils el esborrany no es mostra totalment,
encara que fent scroll el podem veure completament.

Estat 2: Documentació signada
Una vegada s’ha signat el document, el col·legiat ha formatlitzat la seva Sol·licitud d’Inscripció i
es troba d’alta provisional com àrbitre., d’aquesta manera es troba habilitat per afegir la resta
de tràmits de mèrits al seu expediente d’alta com àrbitre.
A la imatge es pot veure la segona pantalla on es mostra al col·legiat la seva sol·licitud signada i
es informat de el inici de la seva alta. En aquesta pantalla només s’ha de fer clic al botó Enviar

Estat 3: Introduir mèrits
Per facilitar la tasca al col·legiat , des de aquesta pantalla pot afegir tots els tràmites de mèrits
que considere adients per la tramitació de la seva alta com àrbitre. En concret hi ha:
Dedicacions preferents
Idiomes
Experiència
Formació
Curriculums
Altres mèrits
Com es pot veure a la imatge:

Cada tràmit de mèrits es gestiona amb el seu formulari independent i te un nombre
d’expedient propi, i una vegada enviat el col·legiat rep la confirmació. Però tots els tràmits de

mèrits estan vinculats amb l’expediente d’alta, de manera que el col·legiat sempre pot veure
des de aquesta pantalla tots els expedients que ha enviat. Veiem com exemple un tràmit
d’experiència:
Pas 1: Formulari (per cada tràmit s’ha de tornar a acceptar la política de privadesa)

Pas 2: Enviar

Com veiem podem tornar a introduïr un altre tràmit del mateix tipus (en aquest cas
experiència) o tornar a la pantalla de Introduir mèrits on podem continuar introduint
qualsevol tipus de tràmit

El últim pas en aquesta pantalla de Introduir mèrits es quan el col·legiat considera que ja ha
introduït tots els mèrits i prem el botó Finalitzar i enviar a l’ICAB.

Aquest es el missatge de confirmació de enviament de la sol·licitud d’alta

Estat 4: Sol·licitud tramitada
Una vegada el usuari a Finalizat i enviat a lICAB el tràmit passa a ser gestionat per l’ICAB i fins
que aquesta gestió no finalitzi el col·legiat no pot afegit mes mèrits o realitzar modificacions.
Si tot a anat correctamente es visualitza el següent missatge en la pantalla i el col·legiat ja es
conscient de que ha d’esperar fins que l’ICAB li comunique la resolució corresponent.

Resta d’estats, gestió interna Backoffice
Internament des de el Gestió el usuaris de l’ICAB podrán gestionar els expedients d’alta
d’àrbitres. En cada expediente d’alta de àrbitres apareixen relacionats tots els expedients de
mèrits just a la pestanya Expedients relacionats.

