
 

 

Plataforma de comerç local 

 

Objecte 

Posar a l’abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per tal que s’hi 

puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin. 

 

Concretament, la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i 

Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels ens adherits els serveis 

següents: 

 Accés com a usuari a la plataforma, que permet el control i el registre dels 

comerços al municipi. 

 Formació bàsica en la utilització de la plataforma. 

 Suport en la utilització de la plataforma. 

 

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 

Aquest servei té impacte principalment sobre els objectius següents de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

 Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 

inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 

desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les 

persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els 

nivells. 

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial 

per al Desenvolupament Sostenible. 

 

Beneficiaris 

Ajuntaments de la demarcació de Girona i la Cerdanya lleidatana que acreditin 

l’existència d’un acord de l’òrgan de govern municipal competent (decret d’Alcaldia, 

acord de Junta de Govern o acord de Ple) que aprova l’adhesió. 

 



 

 

Objectiu 

Aprofitar la plataforma per promoure i incentivar el comerç local i alhora proporcionar: 

 Un punt d’accés al comerç electrònic per als comerços municipals. 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. 

 

Sol·licitud del servei 

L’ajuntament interessat ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari 

normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb el document 

acreditatiu de l’existència d’un acord que provi l’adhesió. 

 

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació. 

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 

persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. 

 

Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 

que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 

 

Funcionament del servei 

Per a la utilització de la plataforma, cal adherir-se al servei. 

 

Són drets dels membres adherits gaudir dels serveis que ofereix la plataforma. 

 

Són deures dels membres:  

 Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les 

actuacions en l’ús de la plataforma. Atès que la plataforma no té personalitat 

jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar davant de tercers 

d’actuacions associades al seu desplegament és únicament imputable a l’ens 

executor material i directe de les actuacions.  

https://seu.ddgi.cat/


 

 

 L’ens destinatari és l’encarregat de mantenir actualitzada la plataforma 

mitjançant les altes i baixes de comerços corresponents, així com de portar un 

control de l’ús que se’n faci i del contingut publicat. 

 Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat del 

contingut que els comerços publiquin en la plataforma subministrada, així com 

de qualsevol inexactitud eventual en la informació esmentada que puguin 

contenir els suports informàtics, sense que la Diputació es faci responsable dels 

danys ocasionats a l’ajuntament. 

 

Obligacions de la Diputació de Girona 

Obligacions respecte a la plataforma: 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona 

pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la plataforma.  

 

La Diputació de Girona es fa càrrec del manteniment de la infraestructura informàtica i 

de comunicacions necessària, i de la centralització d’una base de dades. 

 

L’actualització de la plataforma per part dels ajuntaments no suposa cap responsabilitat 

per a la Diputació de Girona derivada de qualsevol inexactitud pel que fa al grau de 

revisió o d’actualització de la informació. 

 

Obligacions del ajuntaments adherits 

a) Efectuar les altes i les baixes dels comerços del seu àmbit a la plataforma, així 

com controlar el contingut que publiquin. 

b) Fer un bon ús de la informació que pugui estar al seu abast a través de la 

plataforma i respectar les limitacions d’ús de les dades incorporades o, si 

s’escau, obtenir l’autorització corresponent dels comerços que en són propietaris 

per fer-ne un ús més extensiu. 

c) Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma.  

d) Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o 

qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la tramesa 

de comunicats. 



 

 

e) Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin en la 

informació incorporada per tal de facilitar-ne la depuració. 

 

Baixa del servei 

En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al Servei 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant 

un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió. 

 

La Diputació de Girona es reserva el dret de revocar l’adhesió al servei per incompliment 

de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per altres motius 

sobrevinguts. 
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