CIRCULAR NÚMERO 34/2014
INFORMES TRÀNSIT - ATENEA

Benvolguts/des,

A partir del 16 de juny la Conselleria d’interior ha posat en funcionament
l’aplicació ATENEA, que respon a la segona fase del projecte que
permet que tot el procés per accedir als informes d’accidents de trànsit
que siguin competència de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, es resolgui dins l’àmbit d’un únic sistema d’informació.
Aquesta nova eina substitueix el procediment actual de descàrrega
d’informes pels accidents de trànsit que s’hagin produït a partir del 8
d’abril de 2014. Respecte a la sol·licitud d’informes d’accidents
esdevinguts abans de la data indicada es farà amb el sistema anterior.
Amb l’aplicació ATENEA podreu accedir directament com a col·legiats i
sol·licitar els informes vosaltres mateixos, però únicament amb certificat
digital amb autorització prèvia del col·legi ja que només nosaltres us
podem donar d’alta al sistema).
Els col·legiats que heu demanat algun informe de transit durant aquest
temps la vostra alta ja està tramitada i podeu sol·licitar els informes
vosaltres mateixos a través d’aquest enllaç. Només haureu d’acreditar
la representació de la persona involucrada en l’accident o bé de
l’entitat asseguradora del vehicle.
El Col·legi també us oferix la possibilitat de gestionar tota la tramitació
per sol·licitar aquests informes, per tant no caldrà que entreu el sistema
ni que us doneu d’alta. Aquest servei tindrà un sobre cost de 10 euros al
del preu de l’informe.

Us adjuntem enllaç a la pàgina web de l’oficina virtual de tràmits de la
Generalitat on trobareu els manuals d’ús. OVT - Accés a la informació
dels accidents de trànsit i els dos models de sol·licituds:
 Sol·licitud autorització sistema ATENEA (els usuaris que encara no
estigueu autoritzats)
 Sol·licitud d’informes de trànsit ( per autoritzar al col·legi a tramitar
les sol·licituds amb un sobre cost de 10 euros)
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment resoldre
possibles dubtes o qüestions que ens vulgueu plantejar.

Salutacions cordials,

La Junta de Govern

Vic, a 9 de juliol de 2014

