
Botiga ACGC 
 
Registrar un compte i realitzar una comanda de productes Damm 
 

1. Entreu al web de l'Agrupació, www.gegants.cat, i seleccioneu del menú principal l'opció de Botiga, a 
la part dreta de la barra de menú. 

 

 
 

2. Un cop dins botiga.gegants.cat, creeu un compte d'usuari per comprar. Seleccioneu l'opció Entreu a 
la part superior dreta de la pantalla. 

 

 



 
3. A la part dreta de la pantalla, dins la secció Crear un compte, introduïu la vostra adreça electrònica 

(ha de ser activa, ja que després s'haurà de validar) i feu clic al botó Crea un compte. 
 

 
 

4. Introduïu les nostres dades personals (nom, cognoms, correu, contrasenya i data de naixement) i feu 
clic al botó Registre. 

 

 
 



5. Amb aquet pas ja s'ha fet el registre del compte, i es pot accedir a la botiga. Queda constància que 
heu accedit amb el vostre usuari, ja que el vostre nom apareix a la part superior dreta de la pantalla, 
on abans hi havia l'opció Entreu. 

 

 
 

6. Rebreu un correu a l’adreça electrònica que heu especificat, per informar-vos que us heu registrat 
correctament. 

 

 
 



7. Un cop acabada la creació del compte, s'ha d'enviar un correu a agrupacio@gegants.catamb la 
següent informació: 

a. Correu electrònic amb què s'ha creat el compte de la botiga. 
b. Colla a la qual pertanyeu. 

 
8. Rebreu posteriorment un correu per informar-vos que ja teniu accés a l'apartat de Damm. Quan 

torneu a accedir a la botiga, trobareu una nova secció a la part dreta del menú principal de Damm, 
on trobareu els diferents productes que es troben disponibles. 

 

 
 

 
 



9. Seleccioneu el producte, tot indicant la quantitat que es vol demanar (cal tenir en compte les unitats 
que hi ha en cada paquet) i fer clic al botó Afegir al carret. 

 

 
 

10. En cas que es vulguin seleccionar més productes, feu clic al botó Seguir comprant. En cas que no 
necessiteu res més, clicar el botó Passar per caixa. 

 

 
 



11. Després d'acabar de fer la comanda de tots els productes i fer clic al botó Passar per caixa, s'han 
d'especificar les dades de contacte (adreça i telèfon). Aquesta informació es pot desar perquè no la 
torni a demanar la botiga en futures comandes. 

 

 
 

12. A continuació, s'ha de confirmar l'adreça postal i l'adreça de facturació. Per defecte, apareixerà la 
que s’hagi indicat anteriorment. L'adreça postal i de facturació poden ser diferents. A l'apartat de 
comentaris, heu d'indicar: 

a. Nom de la colla 
b. Data en què necessitareu el producte 
c. Per quina activitat utilitzareu el producte 

Feu clic a continuació al botó Passar per caixa. 
 

 



 
 

13. Seleccioneu a quin dels cinc dipòsits disponibles voleu anar a buscar la vostra comanda. Les opcions 
són: 

a. Província de Barcelona: Sant Feliu de Llobregat, Navarcles 
b. Província de Tarragona: Botarell 
c. Província de Lleida: Bellvís 
d. Província de Girona: Salt 
e. Illes Balears: Campos 

 

 
 

Després de seleccionar el dipòsit, feu clic al botó Passar per caixape continuar els tràmits de la 
comanda. 

  



14. La botiga mostrael resum de la vostra comanda, l'import que heu d'abonar i els diferents sistemes 
per poder fer l'operació: 

a. Transferència bancària: Us indicarà el número de compte i la referència que heu 
d'especificar per fer el pagament. 

b. PayPal. 
c. Targeta de crèdit o dèbit, a través de la passarel·la Redsys. 

 

 
 

 
  



15. Un cop finalitzada la comanda, rebreu al vostre compte un correu per confirmar la vostra comanda, 
que especificarà informació dels productes, el preu, el dipòsit on heu de recollir la comanda, el 
sistema de pagament que heu fet servir i l'adreça postal i de facturació. 

 

 
 

IMPORTANT: Una peticióno es considerarà vàlida fins que no 
s'hagi realitzat el pagament mitjançant qualsevol dels tres 
mètodes disponibles a la botiga. 

 


