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Fitxa d’alta de l’establiment a la plataforma “A casa en un clic” 

 

 

DADES BÀSIQUES ESTABLIMENT: 

 

• Nom comercial del negoci: 

• Emplaçament (públic): 

• Telèfon de contacte (públic): 

• WhatsApp de contacte (públic):  

• Horari comercial (públic): 

• Nom de les xarxes socials del negoci (Instagram/Facebook/Twitter/Youtube,etc, exemple: 

@ajuntamentderipoll):  

• Adreça de la pàgina web/plataforma comerç del negoci (en el cas que tinguin alguna, 

exemple: ripoll.cat ):  

 

DADES ESPECÍFIQUES: 

 

• Fotografies: (es recomana un mínim de 3 fotografies: Logotip + producte + establiment, 

es poden extraure fotos de les xarxes socials, pàgina web, o enviar les fotos  del vostre 

negoci al WhatsApp 632880301 o a projeccioeconomica@ajripoll.cat amb el assumpte 

Comerç a Casa Fotos, i el nom del vostre establiment). 

 

• Autoritzo que extreguin  fotos de les xarxes socials/pàgina web:  

              SI                   NO            

      

• Optatiu: descripció i preu de cada producte (promocions, es recomana un mínim de 3 

productes es poden extraure fotos de les xarxes socials, pàgina web, o enviar les fotos 

al WhatsApp 632880301 o a projeccioeconomica@ajripoll.cat amb el assumpte Comerç 

a Casa Fotos, i el nom del vostre establiment). 

 

• Gremis o Associacions a la que estigui vostè adherit (UBR/UIER/Associació d’hostaleria, 

gremi de carnissers, etc):  
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• Descripció general del negoci (màxim 500 caràcters): 

 

 

DADES COMPLEMENTÀRIES 

• Informació per poder accedir a la plataforma per el vostre negoci: 

Adreça electrònica:  (Escriviu una adreça electrònica per poder accedir a la plataforma 

amb el vostre propi usuari): 

 

• Respira de compres: 

Vull rebre mes informació referent al respira de compres per tal de tenir una plataforma 

de venda online (marqueu un) :  

 

  SI  NO 

 

• Grup de WhatsApp de comerç 

Vull formar part d’un grup de WhatsApp de comerç creat per l’ajuntament de Ripoll per 

tal de tenir la informació més immediata. En cap cas no substituirà la nostra comunicació 

per correu electrònic (marqueu un):  

 

 
    SI  NO  JA HI SOC 
 
 
 

Moltes gràcies per col·laborar en dinamitzar el comerç local.  

Per mes informació: projeccioeconomica@ajripoll.cat o per WhatsApp: 632 880 301 
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