
COM FER UNA INSCRIPCIÓ ONLINE

1.- Registrar-se a la pàgina web

Primer de tot, anem a la pàgina web d'inscripcions: 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ 

Un cop dintre de la pàgina, fem clic a Registre, a la part 
superior dreta de la pàgina.

A la part superior de la pàgina, hem d'introduir les nostres dades personals. Són obligatòries les 
que estan de color groc. Les que estan de color blanc les omplim si volem.

https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/


A la part final de la pàgina, marquem si volem rebre informació sobre activitats de la ciutat o 
sobre altres actuacions municipals (és totalment opcional, no tenim perquè marcar res).

En el cas de que no vulguem rebre informació, marquem les caselles corresponents.

Al final de tot, trobem la casella No soc un robot. 
Quan fem clic, apareixen una sèrie d'imatges. 
Hem de clicar a les imatges que ens demanen a 
les instruccions. És possible que haguem de fer-
ho un parell o tres de vegades abans que no ens 
ho marqui com fet.

Un cop marcada la casella No soc un 
robot, fem clic al botó Acceptar, i el 
registre estarà acabat.



2.- Iniciar sessió

Un cop registrat, les properes vegades que vulguem entrar per fer una inscripció, hem d'anar a 
la pàgina d'inscripcions (https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com) i fer clic a la part superior
dreta on diu Login.

Escrivim el nostre correu electrònic i la contrasenya, fem clic a Inicia sessió, i ja podem fer la 
inscripció.

https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/


3.- Com inscriure'ns a una activitat.

Un cop hem entrat amb el nostre correu electrònic i la contrasenya, busquem l'activitat a la que 
ens volem inscriure.

Quan hem trobat l'activitat, si encara en queden places, fem clic al botó Inscriu-te.



Per a poder fer la inscripció, fem clic a la casella Acceptació de les condicions de reserva, i 
desprès fem clic al botó Pagar.

Ara s'obre una pàgina que t'informa que ens redirigeixen a un TPV per a pagar amb la targeta. 
Fem clic al botó Continua.



I s'obre la pàgina per introduir les dades de la targeta. Depenent del nostre banc, ens portarà a 
una altra pàgina per confirmar el pagament.

Un cop confirmat el pagament, tornem a la pàgina d'inscripcions, des d'on podrem imprimir un 
rebut.

I ja tenim la inscripció feta.

No ens oblidem de tancar la sessió quan acabem de fer les inscripcions.

4.- I si l'activitat és gratuïta?

Si l'activitat és gratuïta, els passos són els mateixos, però ens saltarem el pagament. Veiem un 
exemple amb un itinerari.



Primer de tot, busquem l'itinerari o activitat que volem.

Un cop trobada, fem un clic al botó Inscriu-te.



Ara escollim el nombre d'inscripcions i fem clic de nou al botó Inscriu-te.

Apareix el cistell, amb l'activitat en què volem inscriure'ns. Si ens volem inscriure a més 
activitats, fem clic a Inscriure'm a més activitats; quan ja tinguem totes les activitats al cistell, 
acceptem les condicions de reserva i fem clic al botó Continua.



I la inscripció ja està feta. Per imprimir el rebut, fem clic a Veure operació.

I s'obre el document en format PDF que podem imprimir.


