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Plataformes de comerç local: “A casa en un clic”, “Respira de Compres” i  

“Ripoll de la Botiga a Casa” 

 

L’Ajuntament de Ripoll, continua treballant per dinamitzar les vendes dels establiments 

comercials aprovant una adhesió a la Plataforma de Comerç Local “A casa en un clic” 

https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/ripoll/public/ que ofereix la Diputació de Girona i 

conjuntament amb la UIER amb la promoció del “Respira de Compres”. 

 

Aquesta plataforma, servirà com a eina al comerç de la vila i com a aparador dels establiments i 

productes de Ripoll, en cap cas servirà com a plataforma de venda. Per realitzar les vendes us 

proposem una adhesió a la plataforma “Respira de Compres” gestionada per la UIER o bé si ja 

disposeu de pàgina web o xarxes de venda nosaltres les vincularem per tal de poder realitzar 

una venda complerta. 

 

En les properes setmanes, realitzarem unes visites a tots els establiments per sol·licitar les dades 

bàsiques i especifiques que ens serviran per gestionar les altes a la plataforma. 

 

Que necessitem per donar d’alta el vostre negoci? 

 

✓ Les dades bàsiques i especifiques de l’establiment (en els propers dies, us farem arribar 

la fitxa on especifiquem les dades necessàries). 

✓ Fotografies: recomanen 3, una amb logotip, una de l’exterior i un  altre de  l’interior del 

establiment. De manera opcional, ens podeu fer arribar els 3 productes més 

representatius, que siguin un reclam per els consumidors, si és el cas ens heu d’informar 

del preu del mateix. 

 

Quin cost té el servei? 

 

✓ Cap, és totalment gratuït.  

✓ Des de l’Ajuntament us crearem un usuari i donarem d’alta el vostre establiment com a 

aparador del vostre establiment i el vincularem a la plataforma de vendes, si fos el cas.  

✓ En el cas de voler realitzar vendes i per tant l’adhesió al Respira de Compres us 

informarem amb detall de manera personalitzada. 

 

Objectius de la plataforma: 

 

Les principals avantatges d’estar present en una plataforma d’aquest tipus és la presència dels 

vostres establiments a tota la província, amb una promoció de vostre negoci i dels vostres 

productes, amb la finalitat d'augmentar la visibilitat i possibilitats dels negocis, avançar a la 
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consolidació de la iniciativa sorgida amb la crisi del Covid-19, de "La Botiga a Casa" i consolidar 

el projecte del Respira de Compres al Ripollès endegat per la UIER. 

 

Com puc fer per vendre el meu producte? 

 

Aquesta plataforma “A casa en un clic” https://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/ripoll/public/ no 

permet la venda però si que ofereix unes altres possibilitats: 

 

✓ Possibilitat de reserva d’un producte, el consumidor té la possibilitat de contactar amb el 

venedor (via telèfon, WhatsApp, e-mail i/o xarxes) per tal de sol·licitar informació sobre 

el producte o bé per fer una reserva del mateix. Aquest contacte serà possible degut a 

que vincularem totes les vostres xarxes al vostre establiment. 

✓ Si en disposeu d’un canal de venda (per exemple, Respira de Compres, pàgina web, 

Instagram, etc) caldria que ens ho féssiu saber per tal que vinculem el vostre establiment 

a l’altre plataforma o web. (se sol·licita al formulari). En aquest cas si és pot realitzar un 

venda des de la plataforma. 

 

Com ho farem? 

 

✓ El nostre objectiu es disposar és que tots els establiments estiguin a la plataforma com 

a màxim en data 31 de juliol de 2021. 

✓ Des de l’Àrea de Projecció Econòmica crearem el vostre usuari (una contrasenya per 

cada establiment que després la podreu canviar), donarem d’alta el vostre establiment i 

us pujarem els primers 3 productes. 

✓ Sempre tindreu el nostre suport a l’hora de gestionar la plataforma i passarem pels 

vostres establiments per tal de explicar el funcionament de la mateixa. 

✓ Disposareu en tot moment d’uns manuals d’ús. 

 

Exemples: 

 

Podeu visualitzar dos exemples de dos diferents establiments que ja s’han afegit a la plataforma:  

 

✓ Kiko’s  

Vendes a través de les Xarxes Socials pròpies. https://www.ddgi.cat/comerc-a-

casa/ripoll/public/negocis/kikos 

 

✓ Fruiteria La Pera  

Vendes a través del Respira de Compres. https://www.ddgi.cat/comerc-a-

casa/ripoll/public/negocis/la-pera 
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Compromisos per part dels establiments: 

 

Per tal que la plataforma tingui la màxima visibilitat us demanem mantenir la plataforma sempre 

actualitzada, el més recomanable és que sigui una plataforma amb activitat per tal de tenir la 

màxima visibilitat.  

 

Des de l’Ajuntament farem tasques importants de difusió. 

 

En les properes setmanes, realitzarem unes visites per sol·licitar les dades bàsiques i 

especifiques del vostre establiment que serà els que ens serviran per gestionar la vostra alta a 

la plataforma si no esteu interessats si us plau comuniqueu-vos amb nosaltres.  

 

 

Salutacions, 

 

Àrea de Projecció Econòmica - Ajuntament de Ripoll 

projeccioeconomica@ajripoll.cat - 632 88 03 01 
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