
 

 

COM REGISTRAR-SE A LA PLATAFORMA 

Registrar-se com a usuari comprador 

L’usuari comprador es pot registrar abans o després d’haver omplert la cistella de 
productes. 

Procediment: 

1. Aneu al web (https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/elVostreMunicipi/public/). 
2. A la barra de menú, aneu a REGISTRE / CLIENT – COPRAR o a la icona d’usuari 

Registreu-vos com a client per a comprar. 

 

 

 

 

 

3. Un cop a dins:  
 Empleneu tots els camps del formulari. 
 Marqueu la casella per indicar que esteu d’acord amb els termes del lloc. 
 Feu clic al botó REGISTRE. 

Una barra verda us indicarà que el procés s’ha realitzat correctament. Si no, 
apareixerà una barra vermella amb els camps que contenen errors. 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’aplicació enviarà un missatge al vostre correu per tal que verifiqueu que us heu 
registrat. 

5. Un cop hagueu verificat l’alta en el vostre correu ja podeu entrar al vostre compte 
anant a Menú/Entrar 

  



 

 

Registrar-se com a usuari venedor 

L’usuari venedor s’ha de registrar abans de poder donar d’alta el seu negoci. 

Procediment: 

1. Aneu al web (https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/elVostreMunicipi/public/). 
2. A la barra de menú, aneu a REGISTRE /. NEGOCI – VENDRE o a la icona 

d’usuari Registreu-vos com a comerç per a vendre. 

 

 

 

 

 

3. Un cop a dins: 
 Empleneu tots els camps del formulari. 
 Marqueu la casella per indicar que esteu d’acord amb els termes del lloc. 
 Marqueu la casella conforme el vostre negoci pertany al municipi. 
 Feu clic al botó REGISTRE. 

Una barra verda us indicarà que el procés s’ha realitzat correctament. Si no, 
apareixerà una barra vermella amb els camps que contenen errors. 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’aplicació enviarà un missatge al vostre correu per tal que verifiqueu que us heu 
registrat. 

5. Un cop hagueu verificat l’alta en el vostre us haureu registrat, però cal esperar 
que el vostre ajuntament us autoritzi a donar d’alta el negoci. Quan aquest ho 
faci, rebreu un correu, i en aquest moment ja podreu accedir al vostre compte i 
donar d’alta el vostre negoci. 
Si entreu sense l’autorització prèvia, veureu que no podeu accedir a l’àrea 
d’usuari. 


