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PRESENTACIÓ 
 

 

 

Benvolgut comerciant, 

El Servei de Comerç de l’Ajuntament de Rubí posa a disposició del comerciant i/o empresa de 

serveis de Rubí aquest portal web www.rubicomerç.cat. Us oferim aquesta nova eina de 

difusió i de promoció del comerç. És un servei completament gratuït pel comerciant. 

Cada comerciant pot gaudir del seu propi espai dins del portal. Vostè com a comerciant té 

l’opció de penjar fotos del seu establiment, informació concreta, horari d’obertura, telèfon de 

contacte, penjar les seves promocions i fotos del seus productes,... i modificar les 

dades/productes tantes vegades com vulgui. 

Per gaudir de tot això només és necessari registrar-se al portal. Aquest registre es fa accedint a 

aquesta adreça http://www.rubicomerc.cat/alta.php i omplir les caselles corresponents.  I 

nosaltres en breu ens posarem en contacte amb vostè per oferir-li les dades d’accés. 

Cada comerciant entrarà a la seva pròpia sessió i podrà gestionar sempre que vulgui les dades 

sobre el seu comerç,productes, promocions,... 

El Servei de Comerç us oferirà tot el suport tècnic que necessiteu. No dubti a posar-se en 
contacte amb nosaltres si té qualsevol dubte, recomanació o consulta.  
 

 

Dades de contacte: 

Servei de Comerç 
Telf. 93 588 70 00 ext. 1448 (Alba) 
apg@ajrubi.cat 
 

 

 

  

www.rubicomerç.cat
http://www.rubicomerc.cat/alta.php
http://www.rubicomerc.cat/alta.php
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1. ACCÉS COM A COMERCIANT DINS D’AQUEST PORTAL WEB 

 Com gestiono l’alta com a comerciant?  

Per accedir dins del portal web  www.rubicomerc.cat com a comerciant primer de tot s’ha de 

registrar.  La petició de registre l’ha de fer omplint el formulari electrònic que trobarà al 

següent enllaç:  https://www.rubicomerc.cat/alta.php 

Us haurà d’aparèixer el següent formulari : 

 

 Passos que haureu de realitzar: 

 Ompliu totes les caselles, amb les vostres dades identificatives 

 I cliqueu damunt el botó que diu “Enviar” 

Aquesta sol·licitud ens arribarà al Servei de Comerç, i la tramitarem el més aviat possible. Per 

un tema de seguretat no es realitza l’alta automàticament. A través del correu electrònic que 

ens ha anotat al formulari de sol·licitud, li enviarem un nom d’usuari i una contrasenya  per 

accedir a la zona privada de comerciants. 

No ha de fer cap gestió més fins que no rebeu  el nostre correu electrònic amb el vostre accés 

personalitzat.    

  

http://www.rubicomerc.cat/
https://www.rubicomerc.cat/alta.php
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 Ja  he rebut l’accés personalitzat, i ara què? 

Haurà d’anar a la pàgina del nostre portal www.rubicomerc.cat. Com veurà  és una pàgina  

dinàmica que actualitza el seu contingut de forma periòdica. I haurà de situar-se damunt del 

requadre lateral  de la dreta  que diu  Tens un comerç? 

 

Perquè es desplegui aquest requadre 

haureu de clicar damunt la fletxa que indica 

cap abaix, i es desplegarà aquest requadre, 

oferint més possibilitats 

 

Tant el Nom d’usuari com la contrasenya 

l’ha d’haver rebut per correu electrònic. El 

nom d’usuari és el correu electrònic que 

ens ha proporcionat. I respecte la 

contrasenya serveix per un primer accés, i 

després recomanem que canviï la 

contrasenya per una que li sigui més 

còmode. 

El nom d’usuari no el podrà canviar, va 

vinculat amb altres opcions com per 

exemple els butlletins electrònic que us 

enviem. Si necessita per alguna raó canviar-

lo, indiqueu-nos-ho, i serem nosaltres qui 

us el canviarem. 

 

Un cop anotats l’usuari i la  contrasenya 

correctament, veureu que se us obrirà la 

sessió , i haureu de clicar  damunt de 

l’enllaç  Gestiona la teva botiga. 

A partir d’aquí us donarà opció a una nova 

pantalla de Gestió de continguts amb 4 

opcions diferents : 

 Fitxa del Comerç 

 Productes 

 Ofertes 

 Usuari 

 

http://www.rubicomerc.cat/
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2. ACCÉS I EDICIÓ DEL MEU COMERÇ  

Un cop heu obert la vostra sessió  apareixerà la següent pantalla: 

 

Les tres primeres solapes (Fitxa del Comerç, Productes i Ofertes) permeten posar informació 

sobre el vostre comerç. I la darrera solapa (Usuari) serveix per modificar les vostres dades 

personals.  A continuació les detallem una per una. 

 

 Fitxa del Comerç  (camps de text) 

És l’opció més important.  I que tindrà una visibilitat immediata  dins del portal. Hem d’omplir 

aquest formulari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del vostre 

comerç -> 

Escolli aquelles icones 

que oferiu   a  la vostra 

clientela -> 

I horari comercial -> 

Una mica de detall del 

vostre comerç a destacar  

(marques, valor afegit,...) -> 
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Al final de cada fila hi ha una vinyeta  que ens ajuda indicant que hem de posar a cada fila. Per 

exemple al final de Nom Comercial diu “El nom amb el qual es coneix el teu comerç”, i en 

categories surt “ Selecciona la categoria on millor definiries el teu comerç”.  

 

Hi ha opcions que poden quedar en blanc com són pàgina web o associació entre d’altres. Ara 

detallem les files de text, i  dedicarem  un apartat específic per penjar imatges. 

Exemple de mostra: 
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 Fitxa del Comerç  (incorporar fotos) 

Podrà afegir fins a un total de 6 fotos del vostre comerç. Cada foto pujarà i estaran 

identificades amb una numeració ascendent, de 10 en 10. La imatge situada en posició número 

10 és la primera que es visualitzarà dins del portal.  

Per anar bé la primera foto hauria de ser la de la façana 

comercial (una vista general de la botiga). I la resta poden 

ser fotos de l’interior o altres relacionades.  

 

 

 

 

A continuació li mostrem un exemple de com 

quedaran les fotos.  -> 

 

 

 

3. ELS PRODUCTES 

Pot afegir productes que vulgui destacar, per anar bé caldria posar preu. Pot afegir tants 

productes com cregui necessari. Pensi que el producte apareixerà al web fins que el tregui. 

Sempre està visible.  

Exemple de llistat de productes d’una botiga d’accessoris per la salut i la gent gran, com es 

visualitza internament. 
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I externament es visualitza així: 

 

 

Per afegir productes cal fer clic damunt el botó Afegir Productes, i apareixerà la següent fitxa.  

De cada producte es poden afegir fins a 8 fotos, són optatives però com a mínim una si que 

s’hauria de posar. Una imatge val més que mil paraules.  

 

A continuació trobarà un exemple d’un producte,  d’un llibre. 
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On es visualitzen els productes?  Els productes apareixeran a la portada de rubicomerc.cat., a 

l’apartat “Productes destacats”. Surten de forma aleatòria, i per donar visibilitat a tots els 

productes de tots els comerciants. 
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4. LES OFERTES (Promocions) 
Les ofertes li permeten donar visibilitat a campanyes comercials actives i posar-li data de 

caducitat. Aquestes ofertes es visualitzen dins del portal com a Promocions. 

 

Quan s’accedeix a l’opció  “Afegir Oferta” apareixerà la següent pantalla: 

 

A continuació li mostrem un exemple intern de mostra d’una oferta. 



 
13 

 

Externament es visualitzaran les ofertes com a promocions, i es pot accedir a cada promoció.  
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5. MODIFICAR LES MEVES DADES PERSONALS 

Un cop el comerciant ha accedit al seu espai privat, podrà modificar les seves dades personals. 

Concretament la seva adreça de correu electrònic i la paraula de pas (contrasenya). 

 

 

6. QUINS AVANTATGES EM  REPRESENTA ESTAR DINS D’AQUEST 

PORTAL? 

 Contacte directe 
Els usuaris/clientes poden contactar amb el comerciant, amb el teu establiment comercial 

directament. I rebrà mitjançant un correu electrònic la petició, consulta o dubte que te la teva 

clientela o futura clientela. 

La persona escriurà les seves dades personals (Nom i 

Cognoms), el seu telèfon o bé correu electrònic i el 

comentari que li vol fer arribar.  

Aquesta informació passa des de la petició de la persona 

fins al comerciant directament. El Servei de Comerç no 

intervé en aquesta consulta, ni la pot veure ni en té 

coneixement.  

Davant qualsevol falta de resposta és responsabilitat del 

comerciant. 

 
 

 Geolocalització 
Li mostrem a través del Google Maps la localització del seu establiment comercial. 
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 Butlletí electrònic 
El Servei de Comerç envia a tots els seus comerciants (comerços) que estiguin inscrits al portal 

web de comerç, informació periòdica relacionada amb el Servei de Comerç (subvencions, 

activitats formatives,...). 

 

 Possibilitem compartir informació 
Aquest portal permet compartir informació i traslladar-la a altres xarxes socials. 
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7. CASUÍSTIQUES DIVERSES 

 He oblidat com s’accedia al portal. Què puc fer? 

Per accedir a la zona privada de comerciants ho farà iniciant la vostra sessió de nou, des del 

requadre lateral que diu Tens un comerç? En el seu moment us vàreu registrar amb correu 

electrònic i  contrasenya.  

El nom d’usuari és el correu electrònic que 

ens va proporcionar, i la contrasenya, la 

deu saber vostè. Si han passat els dies, va 

canviar de  contrasenya , i ja no us 

enrecordeu de quina és la contrasenya per 

accedir-hi.  No us preocupeu, si cliqueu 

damunt de la darrera línia d’aquest 

requadre us reenviarem un missatge a la 

vostra adreça de correu electrònic. 

Haurà d’anotar la mateixa adreça de correu 

electrònic amb que es va registrar dins 

d’aquest portal. El títol del missatge és 

“Contacte des del web de Comerç Rubí”, i 

us recordarà la contrasenya. 

 

 

Si  el compte de correu electrònic no el te operatiu, i no podeu recuperar la contrasenya. 

Truqueu-nos per poder resoldre aquesta incidència. 

 

 No es desplega cap opció dins de la fitxa del Comerç 

Poques vegades passa aquesta incidència però si  us passa, és un error intern nostre que no 

hem enllaçat correctament el vostre comerç amb el vostre usuari. Comuniqueu-nos aquesta 

incidència  (per correu electrònic o bé mitjançant trucada telefònica) i quedarà resolt al 

moment.  
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 Puc sortir en aquest portal si tinc comerç fora de Rubí? 

No podrà sortir. Aquest portal està destinat a establiments comercials i de serveis de Rubí. Es 

gestionat pel Servei de Comerç de l’Ajuntament de Rubí.  

 

 Puc sortir en aquest portal si tinc un comerç digital a Rubí? 

Sí, pot sortir. Aquest portal està destinat a establiments comercials i de serveis de Rubí. 

Entenem que si sempre que la seu del teu establiment comercial digital es troba com a adreça 

física dins del terme municipal de Rubí. 

 

 He traspassat el  meu negoci què faig amb el meu accés 

personalitzat? 

L’accés és personalitzat i va lligat al vostre correu electrònic. Ens  haurà de comunicar  aquest 

canvi de gestió per poder actualitzar l’adreça de correu electrònic i generar un accés nou a la 

persona que s’ha fet responsable del seu comerç.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


