
“A casa en un clic” és la
plataforma de comerç

electrònic que la Diputació de
Girona posa a disposició de
tots els ajuntaments de la
demarcació per facilitar la

compra digital en el
establiments del municipi.

PLATAFORMA DE COMERÇ LOCAL

Hi puc vendre els meus productes?

PLATAFORMA
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CALDES DE
MALAVELLA

Ajuntament de Caldes de Malavella 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat 

www.caldesdemalavella.cat
Tel. 972 48 01 03

Per a més informació i consultes:

Tens un negoci a Caldes
de Malavella? 

 
Això et pot interessar!

A casa en un clic!

Promou: 

Accés a la
plataforma:



Té algun cost?

La plataforma és totalment gratuïta per
a tots els negocis del municipi.

Que és i amb què consisteix?

 Un punt d’accés al comerç electrònic
per als comerços del municipi. Així se
n’augmenta la visibilitat i les
possibilitats de negoci.
Un punt des del qual els ciutadans
tindran accés als comerços locals per
poder fer comandes.
 

La Plataforma de comerç en línia és un
projecte liderat per la Diputació de
Girona a la qual s’ha adherit l’Ajuntament
de Caldes de Malavella per a facilitar la
compra digital en els establiments del
municipi, esdevenint un aparador dels
productes i serveis que ofereixen els
comerços locals. L’objectiu de la
plataforma és promoure i incentivar el
comerç local i alhora proporcionar:

Com hi puc accedir?

L’adreça de la plataforma de comerç local
de Caldes de Malavella és la següent:
https://www.ddgi.cat/comerc-a-
casa/caldes-de-malavella/public/.
L’enllaç a aquesta adreça web estarà
disponible a la web de l’Ajuntament, a la
web de l’Oficina de Turisme i es difondrà
a través de Xarxes socials.

Com em puc inscriure ?

Abans de donar d’alta el teu negoci cal
donar-se d’alta com a usuari a l’apartat
de Registre (negoci – vendre). Un cop
registrats, l’Ajuntament us ha d’autoritzar
perquè pugueu operar dins la vostra àrea
privada.

Com dono d'alta el meu negoci?

Un cop hàgiu efectuat l’alta d’usuari
venedor i l’Ajuntament us hagi autoritzat,
podreu donar d’alta el vostre negoci des
de la vostra àrea privada. Si ho desitgeu
l’Ajuntament us pot ajudar en aquest
procés, només cal que ens feu arribar
degudament omplert el document
“formulari-negoci” o bé completar el
formulari online disponible aquí:
https://forms.gle/QATVx37BPnJMLJxFA 

Hi puc vendre els meus productes?

A través de la plataforma de comerç pots
rebre comandes però no ofereix el servei
de pagament. Cada comerç pot
especificar com a servei propi el
pagament telemàtic.

Un cop donat d'alta, què he de fer?

Ara toca carregar els teus productes per a
que els usuaris puguin fer-te les comandes.
Ho pots fer des de la teva àrea d’usuari.
Abans de donar d’alta un producte, cal tenir
creat el negoci i la categoria de producte.
Si ho desitgeu des de l’Ajuntament us
podem ajudar a donar d’alta els vostres
productes, només cal que ens feu arribar
degudament omplert el document
“formulari-productes” o bé completar el
formulari online disponible aquí:
https://forms.gle/wQBuktQnjV8Jborr8

Et donem un cop de mà!

Formulari - negoci
Formulari - productes

Accés al formulari alta negoci
Accés al formulari alta productes

L'Ajuntament de Caldes de Malavella et
por ajudar a donar d'alta el teu negoci i a
carregar els teus productes a la
plataforma de comerç local. Pots fer-nos
arribar la informació de dues maners:

1) Descarrega't els documents i envia'ls a
promocioeconomica@caldesdemalavella.
cat:

2) Completa els formularis online
disponibles aquí:

https://forms.gle/QATVx37BPnJMLJxFA
https://forms.gle/wQBuktQnjV8Jborr8
https://drive.google.com/file/d/18oA68u2NCoEfjRHNHmM40sO-mspE3MJg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2BWCvHa7RYh8dg5dh9U7hbXKAlNh5jd/view?usp=sharing
https://forms.gle/QATVx37BPnJMLJxFA
https://forms.gle/wQBuktQnjV8Jborr8

