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Procés	  de	  registra	  en	  el	  directori	  d’empreses	  

El	  procés	  d’alta	  en	  el	  directori	  d’empreses	  del	  Moianès	  és	  molt	  senzill,	  només	  cal	  

seguir	  els	  següents	  passos:	  

1. Obrir	  el	  navegador	  i	  dirigir-‐se	  a	  la	  pàgina	  web	  del	  directori	  d’empreses,	  a	  la	  

direcció:	  http://www.consorcidelmoianes.cat/empreses/	  	  

2. Clica	  en	  la	  secció	  “Registra’t”	  del	  menú.	  

3. Informa	  les	  dades	  que	  es	  demanen	  sobre	  la	  teva	  empresa	  (les	  dades	  

marcades	  amb	  un	  asterisc	  són	  obligatòries)	  i	  prem	  el	  botó	  “Enviar”.	  

	  
	  

Una	  vegada	  realitzats	  aquests	  passos,	  rebreu	  un	  correu	  electrònic	  a	  la	  direcció	  que	  

heu	  indicat	  on	  es	  confirmarà	  la	  correcta	  recepció	  de	  la	  vostra	  informació.	  En	  

aquest	  correu	  electrònic	  es	  faciliten	  algunes	  dades	  addicionals	  que	  cal	  enviar	  (via	  

correu	  electrònic	  o	  correu	  postal)	  per	  completar	  el	  procés	  de	  registra.	  	  En	  la	  

següent	  secció	  d’aquest	  document	  es	  detalla	  aquest	  pas.	  
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Enviament	  de	  la	  informació	  addicional	  

Una	  vegada	  finalitzat	  el	  primer	  pas	  del	  registra	  (informar	  el	  formulari	  “Registra’t”),	  

cal	  enviar	  via	  correu	  electrònic	  o	  correu	  postal,	  la	  següent	  informació	  addicional:	  

• Document	  de	  constitució	  de	  l’empresa	  o	  alta	  d’autònoms	  

• ...	  

	  

Modificació	  de	  les	  dades	  empresarials	  

Una	  vegada	  finalitzat	  el	  registre	  en	  el	  directori	  d’empreses,	  sempre	  podreu	  

modificar	  o	  eliminar	  la	  informació	  de	  la	  vostra	  empresa.	  Per	  fer-‐ho	  només	  cal	  

seguir	  els	  següents	  passos:	  

1. Accedir	  a	  la	  pàgina	  web	  del	  directori	  d’empreses,	  a	  la	  direcció:	  

http://www.consorcidelmoianes.cat/empreses/	  

2. Dirigir-‐se	  a	  la	  secció	  “Registre”,	  situada	  a	  la	  part	  dreta	  de	  la	  pàgina	  inicial,	  i	  

introduir	  el	  nom	  d’usuari	  i	  la	  contrasenya	  que	  us	  hauran	  facilitat	  des	  del	  

servei	  d’empreses	  del	  Consorci	  del	  Moianès	  en	  el	  moment	  de	  l’alta	  al	  servei.	  

	  
3. A	  continuació	  apareix	  un	  menú	  des	  del	  qual	  és	  possible	  modificar	  les	  dades	  

de	  la	  seva	  empresa,	  així	  com	  retirar	  la	  publicació	  d’aquestes	  en	  el	  directori.	  

4. També	  podeu	  modificar	  la	  vostra	  contrasenya	  des	  d’aquesta	  secció.	  

	  

Qualsevol	  dubte	  o	  consulta	  en	  relació	  al	  directori	  d’empreses,	  us	  podeu	  dirigir	  a:	  

Consorci	  del	  Moianès	  	  

Carrer	  Joies	  11-‐13,	  Can	  Carner	  

08180	  Moià	  

empreses@consorcidelmoianes.cat	  	  

Tel.	  34	  93	  830	  14	  18	  /	  Fax	  34	  93	  820	  76	  24	  


