
CONDICIONS PROMOCIÓ ELMEUCOMERÇ.BARCELONA

CONTEXT

El domini .barcelona i el Districte de Nou Barris inicien un nou projecte per a
fomentar la digitalització dels comerços del territori. Aquesta acció forma part del
programa social del domini que reinverteix els seus beneficis per a fomentar la
digitalització del teixit social de la ciutat.

.barcelona és un domini creat per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de
dotar d’un identificador a la xarxa a tots els que vulguin tenir una presència en
línia associada al nom de la ciutat.

L’Àrea de Comerç del Districte de Nou Barris (de l’Ajuntament de Barcelona)
actúa com a enllaç per fer arribar la informació als comerciants i xarxes de
comerços que hi poden estar interessats.

La Fundació .cat actúa com a concessionària gestora del domini .barcelona.

Nominalia és una empresa registradora acreditada pel domini .barcelona. A part,
també disposa d’altres serveis relacionats amb la creació, allotjament i promoció
de llocs web; i actua com a col·laboradora d’aquesta promoció.

Qui ofereix la promoció

Aquesta promoció està finançada per l’Ajuntament de Barcelona, i s’organitza
conjuntament amb la Fundació .cat com a concessionària gestora del domini
.barcelona. L’Àrea de Comerç del Districte de Nou Barris serà l’encarregada de
fer arribar la informació als comerciants que hi puguin estar interessats.
L’empresa Nominàlia serà qui farà el contracte amb el comerç per tal d’aplicar la
promoció i serà l’encarregada de realitzar el registre del domini, la creació del web
i dels altres serveis associats a la promoció (especificats al punt ‘Que inclou la
promoció?’).

Descripció

Amb un procés senzill, ràpid i gratuït els comerços que participin en la promoció
podran tenir la seva nova web publicada amb el domini propi .barcelona.

Avantatges pels comerços

- Disposar d’una web professional de forma gratuïta, ràpida i senzilla



- Associar el comerç als valors de la ciutat gràcies al registre de domini de la
ciutat .barcelona: emprenedoria, innovació, proximitat, diversitat.

- Formar part de la comunitat digital .barcelona. Inclusió en el Mapa de
Rutes de la seva web i difusió a través dels seus canals (butlletí, xarxes
socials, etc.)

CONDICIONS GENERALS

Condicions de participació

● Hi podran participar els comerços que tinguin la seva seu del Districte de
Nou Barris de la ciutat de Barcelona. Aquesta primera acció estarà limitada
a 50 comerços. S’acceptaran les inscripcions per ordre cronològic. En el cas
que hi hagi més comerços interessats es valorarà l’opció de realitzar una
llista d’espera per a poder incloure’ls en una nova edició de la promoció.

● El titular del domini .barcelona i del web creat ha de ser el mateix titular del
comerç.

● El domini triat i els continguts del web han de reflectir l’objecte del comerç
i la seva oferta.

Temporalitat

La inscripció a la promoció començarà el dia 27/09/2021 i finalitzarà el 31/12/2021.

Què inclou la promoció?

● Disseny d’una pàgina web one-page (exemple
https://marionaestilistes.barcelona/) fins a la seva publicació. El web
constarà d’una sola pàgina amb navegació vertical i presentarà quatre
seccions: Qui som, Què fem, On som i Contacte. Estarà connectat amb les
xarxes socials del comerç (Facebook, Instagram, Twitter i/o WhatsApp) i
amb un codi QR. A més disposarà d’un formulari de contacte i l’opció
d’ubicació per mapa.

● 1 domini .barcelona gratuït durant el primer any*
● 3 adreces de correu electrònic de 2 Gb cadascuna, vinculades al domini

.barcelona
● Webmail
● Espai web il·limitat (servidor)
● Assistència 7 dies setmana per a resoldre dubtes
● Vídeo on-line formatiu per a l’actualització del web
● Redacció textos legals pel web: El lloc web disposarà de tots els requisits a

què obliga la Llei espanyola sobre Protecció de Dades (RGPD): Política de
privacitat i avís de cookies.

https://domini.barcelona/mapa/?dflt=routes
https://domini.barcelona/mapa/?dflt=routes
https://marionaestilistes.barcelona/
https://marionaestilistes.barcelona/


Per a poder tenir el web gratuït serà imprescindible el registre d’un nou domini
.barcelona.

*Preus a partir del segon any:
37,40€ + iva (inclou renovació domini.barcelona i tots els serveis web
anteriorment descrits)
Es tracta de la tarifa actual del Pack domini, que és el que finança l’Ajuntament
de Barcelona. L’empresa Nominalia es reserva el dret de modificar aquesta
tarifa de forma anual.

El comerciant es podrà donar de baixa del servei abans d’acabar l’any. No tindrà
cap càrrec, però no podrà tornar a participar en aquest programa de suport
durant el període d’un any. Una vegada cancel·lat el servei, es perdrà el web,
domini i els comptes de correu associat.

Què no inclou la promoció?

● Aquesta promoció no inclou cap pagament pel domini i la pàgina web a
partir del segon any.

● La creació d’un web diferent del descrit a l’apartat anterior
● El disseny d’una pàgina web amb una extensió de domini que no sigui

.barcelona
● El disseny d’una pàgina web a partir del trasllat d’un domini .barcelona

d’un altre registrador
● La realització de canvis per part dels professionals de Nominalia un cop

entregat i publicat el lloc web. A partir d’aquest moment, el comerciant
podrà fer ell mateix els canvis necessaris per actualitzar els seus continguts.
Ho podrà fer entrant a la Zona Client de la plataforma de Nominalia,
accedint a l’apartat ‘Editor web’. A més, el comerciant tindrà a la seva
disposició un video on-line formatiu on s’explica com  podrà actualitzar el
contingut del seu web, així com assistència personalitzada durant 7 dies a
la setmana per a resoldre dubtes. Si l’usuari desitja que l’equip de
Nominalia realitzi els canvis, ho pot sol·licitar a través del mateix panell de
control de la zona de client. El preu d’aquesta assistència és de 30€ + IVA
per hora.

Qui és fa càrrec del cost del domini i el disseny del primer any?

El pack de domini .barcelona + disseny web no té cap cost per als participants de
la promoció durant el primer any. Un cop finalitzada la promoció, Nominalia,
previa presentació d'un informe de resultats, facturarà a la Fundació .cat el
nombre total de packs realitzats (fins a un màxim de 50). Serà la Funcació .cat qui



efectuarà el pagament a Nominalia en nom de l'Ajuntament de Barcelona amb
càrrec a la comissió per la gestió del domini.

Mecànica de la promoció

A l’enllaç https://domini.barcelona/elmeucomerc es podrà trobar tota la
informació per a poder participar en la promoció en les dates abans descrites.

La inscripció final es realitzarà al web del registrador Nominalia, empresa
col·laboradora en l’acció que serà també l’encarregada de crear el nou web. Per
tal de poder participar-hi, serà necessari que la direcció física del comerç tingui el
codi postal del districte de Nou Barris.

Un cop el comerciant hagi omplert el formulari allotjat al web de Nominalia, un
professional d’aquesta empresa s’hi posarà en contacte per acompanyar-lo en el
procés de registre del domini .barcelona. Serà aquí on podrà escollir el nom del
seu web.

El procés de registre implica la indicació de les dades de la targeta de crèdit on es
farà el recàrrec de la renovació quan hagi vençut el període d’un any. No es farà
cap càrrec durant el primer any de la promoció.

A més, li demanaran la informació que necessiten per crear el seu web: logotip,
frase i paràgraf descriptius del comerç, breu explicació dels serveis, informació de
contacte, horari d’obertura, link a xarxes socials i fotografies.

En el termini d’una setmana després d’haver rebut aquesta informació, la web del
comerç ja estarà enllestida. Un cop es faci entrega de la web publicada i
registrada, així com de totes les claus d’accés, els comerciants podran consultar
un vídeo on-line formatiu que els explicarà com poder actualitzar els continguts
del web. A més, es comptarà amb un servei d’atenció per aclarir dubtes durant 7
dies a la setmana.

Servei de suport:

Si el comerciant té dubtes durant el procés, es pot contactar amb el servei de
Suport del Domini .barcelona, gestionat per la Fundació .cat, a través del correu
suport@domini.barcelona o al telèfon: +34 936 750 354

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

https://domini.barcelona/elmeucomerc
mailto:suport@domini.barcelona


La sol·licitud d’aquesta promoció comporta implícitament l'acceptació de les
presents condicions.

Data: 22/11/2021


