


PAS A PAS
PER A DONAR D’ALTA 
UN ESTABLIMENT AL DIRECTORI

1. ENTRAR AL DIRECTORI
Per tal que qualsevol empresa es pugui donar d’alta al Directori 
de Comerços, s’ha d’anar a: directori.lagarriga.cat

2.2. NOUS USUARIS
Per donar d'alta un nou establiment, caldrà realitzar els passos següents. 
Us podeu  donar d'alta prement el botó en la part superior dreta del web directori.lagarriga.cat

2.1 ESTABLIMENTS REGISTRATS A LA BBDD DE L’AJUNTAMENT

2. VALIDACIÓ DIGITAL

En cas que hàgiu rebut un correu informatiu, voldrà dir que ja tenim les vostres dades. 
Només caldrà que seguiu els passos de validació. Un cop validat, pas 2.2.2, aneu al pas 3.

2.2.1. ACCESSOS
Cal emplenar el formulari d'alta amb el nom comercial, el correu electrònic que serà 
l'usuari per accedir al vostre perfil i una contrasenya que haureu de repetir. 
Seguidament, haureu d'acceptar la política i fer clic a sol·licitar.

Tot seguit rebreu un correu amb un 
enllaç per validar-lo, s’hi afegeix per tal 
de tenir l’usuari del perfil de l’empresa. 



3.1. ACCESSOS
Introduïu el correu electrònic proporcionat anteriorment i la contrasenya per a poder 
accedir al directori.

3. ACCESSOS
Ara que ja heu activat el vostre perfil o us heu donat d'alta ja podeu accedir al vostre 
perfil personal d'empresa.

2.2.2 VALIDAR DADES
És molt important, que un cop s’hagi sol·licitat l’alta al Directori, valideu aquest enllaç 
fent-hi clic en període inferior a 10 minuts. Per tant, s’ha de mirar de no fer l’alta en un 
moment en el qual no es tingui accés al correu afegit com a usuari del perfil.

2.2.3 ERROR CORREU
Què puc fer si no he rebut el correu amb l’enllaç?
- Reviseu la carpeta d’SPAM o Correu Brossa del compte de correu.
- Torneu a emplenar la sol·licitud per verificar que el correu fet servir s’hagi escrit correctament.
- Poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament a través de l’apartat de contacte del Directori. 

UN COP FETA LA VALIDACIÓ



4. DIRECTORI
Ja sou dins, ara, si sou nou usuari, haureu de complementar totes les dades que se us 
demanen i seguidament  afegir-hi l'horari del seu establiment. Si ja sou usuari, 
assegureu-vos que totes les dades i els horaris siguin correctes. Si no és el cas podeu fer 
tants canvis com vulgueu.. 
Important: comproveu que la ubicació del vostre establiment sigui correcte. Amb el 
punter, podras detallar el lloc exacte on es troba el vostre local.



5. HORARI
Quan totes les dades estiguin degudament complimentades en el pas 4, podreu passar 
a la següent casella (Horari). Aquí podreu posar el vostre horari d'atenció al públic. 
També podreu completar amb les dades de Contacte i telèfons. 
Recordeu! Prem sempre el botó Guardar abans de canviar de pestanya.

Empleneu les dades que sol·licita la plataforma.
Totes les ofertes es publicaran i desapareixeran de la web pública quan compleixin les 
dates establertes a l’oferta. 
Si no es visualitza una oferta, reviseu les dates d’inici i fi de publicació.

6. OFERTES
El Directori disposa d'un apartat per a publicar ofertes del vostre establiment. 
Per accedir-hi premeu el botó Ofertes del panell lateral esquerra.

Per a crear una Oferta només cal fer clic al botó Nova Oferta:













SEGUEIX-NOS

fempoble.lagarriga.cat

fempoble.lagarriga


