
  

Procés d'alta al 
Butlletí de subvencions del

COEAC



  

Per donar-te d'alta al Butlletí de subvencions del COEAC
ho has de fer a través de la web de Col.legi
www.agronoms.cat.

Primer identifica’t amb usuari i contrasenya.



  

Vés a l’apartat de Suport i Assessorament / Butlletí de subvencions

On trobaràs l’accés per donar-te d’alta al sistema.



  

Regista't al sistema i 
segueix les instruccions 

del procés.

L'alta al sistema requereix proporcionar unes
dades que ens permetran determinar el teu
perfil de sol·licitant i enviar la informació adient
als teus interessos. 

Segueixi les instruccions, omplint les dades dels
següents apartats i passos:



  

Dades
identificatives

En aquest apartat has
d’indicar el correu
electrònic on vols rebre
la informació diària i
una contrasenya. 

La contrasenya i el
correu et permetran
l'accés al teu espai
privat on podràs
gestionar les teves
dades i la informació
generada pel sistema.



  

Al Perfil del
sol.licitant

has de marca
qualsevol de les opció
i rebràs la informació
relacionada amb les
quatre opcions. 

En cas d’estar
interessat en rebre
només informació
d’un perfil d’empresa
en concret caldrà que
ho indiquis en
l’apartat
d’observacions del
següent pas.



  

Informació que
vols rebre

Pots triar:

El tipus d’informació. 

La font que emet la
informació.

i el tipus de
normativa.



  

Dades personals 

En aquest apartat cal que
donis les teves dades
personals.



  

Sectors d'activitat 

Assenyala l'opció que
correspon a l'activitat que
desenvolupes. 

Aquesta selecció ens
permetrà determinar les
convocatòries del teu
interès. 



  

Temàtiques

Assenyala les temàtiques
sobre les que desitges
rebre informació. 

Aquesta selecció ha
d'estar relacionada amb el
teu perfil i l'activitat que
desenvolupes. 



  

Resum de les dades introduïdes

Si el procés d’inscripció és correcte arribaràs a aquesta
pantalla on se t’informarà que l'alta al sistema s'han
realizat correctament. 



  

Validació de dades

Durant les properes 12 hores rebràs un correu electrònic
generat automàticament amb les dades que tu has introduït
on trobaràs l'opció validació de dades. 

Cal clicar per confirmar-les.



  

Correu final de confirmació

Un cop rebis un correu com aquest ja estàs inscrit/a al
butlletí de subvencions.



  

A partir d’ara sempre que hi hagi
informació relacionada amb la tria
que has fet, rebràs un correu
electrònic amb les novetats.


