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Introducció

El comerç electrònic abasta molt més que la botiga electrònica. Cal tenir una visió
general de tot allò que implica, des del procés de compra als passos necessaris per
crear una solució electrònica.

En l’apartat “El comerç electrònic” es presenten els models de negoci i, a
continuació, es detallen els aspectes legals que hi estan relacionats, tot indicant
quines són les obligacions pel que fa a la recopilació de dades, el correu electrònic
comercial, la contractació en línia, l’IVA aplicable i la logística. Finalment es
tracten aspectes relacionats amb la seguretat i tan importants com la criptografia,
la signatura digital i els certificats digitals, així com alguns conceptes generals
relacionats amb la seguretat a internet.

En l’apartat “Disseny i desenvolupament de la botiga en línia” s’expliquen
breument les fases de desenvolupament de qualsevol projecte per aplicar-les al
procés de creació d’una botiga electrònica. Es considera la solució tecnològica,
l’allotjament web, el registre del domini, l’alta als cercadors i la configuració
regional per adaptar-se als diferents mercats. A continuació, s’analitzen els
diferents elements i funcionalitats que integren un web de comerç electrònic i que
marquen també les fases de l’anomenat embut de conversió, des de la consulta del
catàleg de productes fins al pagament de la comanda. Es descriuen els diferents
mitjans de pagament i, per acabar, s’estudien els processos logístics que requereix
el comerç electrònic i la facturació electrònica i els formats i sistemes que la fan
possible.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa i assolir-ne els objectius és
convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Defineix la política de comerç electrònic de l’empresa, establint les accions
necessàries per efectuar vendes internacionals en línia (on line) i utilitzant la
llengua anglesa.

• Estableix els paràmetres necessaris per crear o adaptar un negoci en línia
(on line) internacional.

• Determina accions de captació de clients internacionals, enfocades al co-
merç electrònic internacional.

• Reconeix els models de negoci existents a la xarxa.

• Dissenya una botiga virtual d’àmbit internacional.

• Planifica la gestió de les comandes rebudes i tot el procés logístic.

• Identifica els aspectes jurídics i de protecció de dades en el comerç electrò-
nic internacional.

• Estableix els mitjans de pagament internacional que s’utilitzarà.

• Selecciona els sistemes de seguretat que garanteixin la privacitat i invulne-
rabilitat de les operacions.

• Identifica els diferents tipus de negocis electrònics existents.

2. Realitza la facturació electrònica i altres tasques administratives pròpies del
comerç internacional, de forma telemàtica, utilitzant en cada cas el programari
específic i la llengua anglesa quan sigui necessari.

• Identifica els formats electrònics de factura (EDIFACT, XML, pdf, html,
doc, xls, gif, jpeg o txt, entre d’altres).

• Estableix la transmissió telemàtica entre ordinadors.

• Garanteix la integritat i autenticitat de les transmissions telemàtiques a
través d’una signatura electrònica reconeguda.

• Utilitza aplicacions específiques d’emissió de factures electròniques.

• Efectua tasques administratives en línia amb organismes públics i privats,
d’àmbit nacional i internacional.

• Identifica els programes perjudicials per a la seguretat i integritat de les
dades emmagatzemades en els equips informàtics.

• Implementa les barreres de seguretat necessàries per salvaguardar la infor-
mació emmagatzemada.
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1. Política de comerç electrònic

Segons l’Organització Mundial del Comerç, el comerç electrònic és “la producció,
distribució, comercialització, venda i lliurament de béns i serveis per mitjans
electrònics”.

Des de la perspectiva de l’empresa, els beneficis que aporta el comerç en
línia són ben diversos: facilita l’accés a mercats internacionals i suprimeix les
barreres d’entrada, redueix els costos i el nombre d’intermediaris, permet un major
coneixement del client i una relació més personalitzada que facilita adaptar l’oferta
a les seves necessitats i està disponible 24x7 (24 hores al dia, 7 dies a la setmana).

Des de la perspectiva del client, els beneficis que aporta són els següents: facilita
una compra àgil i còmoda, sense necessitat de desplaçaments, augmenta l’oferta
de productes i serveis a disposició dels usuaris, permet comparar alternatives
ràpidament i obtenir millors preus i proporciona accés a la compra des de qualsevol
lloc, en qualsevol moment (24x7).

Tot i que els beneficis són múltiples per a ambdues parts, el comerç electrònic
també presenta alguns inconvenients, ja que per a l’empresa el nombre d’usuaris
d’internet pot resultar un problema, de la mateixa manera que ho pot ser la
diversitat de perfils d’internautes. A part, la falta d’adequació del producte al
canal, la seguretat i la logística són factors que també poden influir negativament
en el procés de compra.

A més, també cal tenir en compte que, a vegades, el consumidor final es
mostra reticent al comerç electrònic per qüestions com ara: la velocitat de les
comunicacions i el cost de l’accés a internet, la modificació dels hàbits de compra,
la seguretat, la dificultat per localitzar les botigues o la dificultat per realitzar el
procés de compra.

1.1 Models de negocis electrònics

Actualment hi ha un gran nombre de models que les empreses poden adoptar a
l’hora d’establir el seu comerç virtual, els principals models, propis del comerç
electrònic, són: la botiga electrònica, els mercats web, les subhastes en línia (e-
auction) o el proveïment electrònic (e-procurement).

Depenent dels actors que hi participin, aquests models de comerç electrònic poden
ser:

• Empresa - empresa (B2B: business to business). Aquest tipus de comerç
electrònic inclou les transaccions comercials entre empreses, on una em-
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presa es dedica a la distribució massiva d’articles i l’altra es dedica a la
venda minorista cap al consumidor final. Simula el comerç majorista, però
la diferència és que les transaccions es realitzen a través d’internet. Vegeu-
ne un exemple a la figura 1.1.

Figura 1.1. Exemple B2B

www.alibaba.com

• Empresa - consumidor (B2C: business to customer). Aquest tipus de
comerç electrònic és semblant a la venda minorista, però molts dels pro-
cediments que inclou només són possibles en l’àmbit d’inernet. Avui en
dia encara es relaciona el concepte de comerç electrònic amb aquest model
de negoci, que està representat per la botiga virtual. Vegeu-ne un exemple
a la figura 1.2.

• Empresa - empresa + empresa - consumidor (B2B2C: business to busi-
ness + business to customer). Aquest model agrupa el B2B i el B2C, és a dir,
una empresa ven als dos segments de mercat des de la mateixa plataforma
digital.

Figura 1.2. Exemple B2C

www.ebay.com
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• Consumidor - consumidor (C2C: customer to customer). Aquest tipus de
comerç electrònic posa en contacte diferents usuaris per a la compravenda
d’articles i, a través d’una plataforma intermediària, permet als consumidors
oferir productes i serveis per obtenir uns ingressos extra. Vegeu-ne un
exemple a la figura 1.3.

Figura 1.3. Exemple C2C

https://www.chicfy.com

1.1.1 Botiga electrònica

La botiga electrònica és la forma més habitual d’establiment comercial a la xarxa.
Es basa en una empresa que presenta un catàleg de productes als seus clients
potencials a través d’internet (vegeu-ne un exemple a la figura 1.4). Aquests
establiments han d’incloure mecanismes per facilitar que els consumidors puguin
adquirir els seus productes, com ara els que permeten la realització de la comanda
o el pagament dels productes. Els sistemes de pagament habitualment són
diversos, des de pagaments de tipus tradicional, com el pagament contra reem-
borsament, pagaments amb targeta de crèdit o bé sistemes de pagament específics
de les compres electròniques.



Comerç digital internacional 12 Comerç electrònic

Figura 1.4. Botiga en línia d’Abacus

https://online.abacus.coop/ca

La creació d’una botiga electrònica exigeix una estructura de serveis informàtics
considerable, que garanteixi el manteniment tècnic de la botiga i la seguretat
digital, tant pel que fa a la confidencialitat de les dades dels clients com a la
seguretat dels pagaments electrònics.

La sofisticació d’aquests establiments varia des d’una presentació simple d’un
catàleg estàtic a catàlegs interactius amb continguts multimèdia i manteniment
d’espai per incloure els comentaris dels clients. El model de botiga electrònica
proporciona una presència global i una manera econòmica de presentar els
productes a l’audiència i és també una forma de disminuir els costos de promoció
i màrqueting.

1.1.2 Mercat web o ’marketplace’

Els mercats web (marketplaces) són llocs web on es venen productes de diferents
venedors. El seu funcionament és similar, en l’entorn físic, al dels centres
comercials (vegeu-ne un exemple a la figura 1.5).

Els mercats web o marketplaces són portals webs que proporcionen a les
empreses un espai per a la comercialització dels seus productes i serveis.
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Tmall

Tmall és el mercat web del grup
xinès Alibaba, al qual també
pertany Aliexpress, que opera al
mercat xinès.

Figura 1.5. Marketplace d’Amazon

https://www.amazon.es

Els mercats web proporcionen un disseny ben estructurat de botiga, un manteni-
ment eficaç i passarel·les de pagament comunes i fiables per al cobrament de les
vendes. D’una banda, són una opció per a petites i mitjanes empreses que no
disposen dels recursos necessaris per posar en marxa una iniciativa de comerç
digital i, de l’altra, proporcionen una major visibilitat a aquelles empreses que ja
disposen del seu propi comerç electrònic.

Els mercats web són especialment rellevants en les estratègies d’internaciona-
lització, perquè permeten accedir a nous mercats amb uns costos relativament
baixos. A part, cal tenir en compte també que sovint, a l’hora de cercar informació
sobre productes i serveis, els usuaris, a més dels cercadors, utilitzen també aquests
portals, per exemple Amazon, eBay o Aliexpress, fet que els converteix en una eina
excel·lent per aconseguir visibilitat.

Així, a part dels avantatges propis del canal internet, els marketplaces presenten
els següents avantatges per als venedors:

• Accés a un gran nombre de compradors potencials

• Visibilitat de l’empresa i dels seus productes a internet a baix cost

• Reducció dels costos de transacció

• Anàlisi d’oferta respecte a la competència

Hi ha dues tipologies de mercats web:

• Els mercats web verticals, que estan especialitzats en una tipologia de
producte o mercat concret. Aquest mercats permeten arribar a un nínxol
de consumidors amb unes necessitats específiques que poden ser satisfetes
pels nostres productes.

• Els mercats web horitzontals, que atrauen més públic perquè ofereixen
una major varietat de productes.
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Aplicacions
d’e-procurement

Adquira (www.adquira.es) és una
companyia espanyola en què

participa el BBVA, Telefónica,
Iberia i Repsol, que ofereix la

solució Adquira Marketplace, un
mercat virtual que posa en

contacte empreses compradores i
proveïdores per a

l’aprovisionament de tot tipus de
productes i serveis directes i

indirectes (goo.gl/oj7P7Q).

1.1.3 Subhasta en línia o ’e-auction’

Les subhastes en línia (e-auction) són llocs on se subhasten objectes, acceptant
les licitacions dels usuaris dins d’un període. Depenent del sistema utilitzat es pot
permetre la participació anònima dels usuaris. Només s’identifica l’usuari que
ha aconseguit l’objecte subhastat. L’empresa en línia obté beneficis perquè cobra
comissió a totes les parts participants o a algun subconjunt d’aquests participants.

Hi ha models de subhasta en línia associats a cadascun dels diferents tipus de
comerç electrònic, ja sigui entre empreses (B2B), entre particulars (C2C) o
d’empreses a particulars (B2C). La clau del seu èxit està en la possibilitat de
consensuar un preu que sigui avantatjós per a les dues parts.

1.1.4 Proveïment electrònic o ’e-procurement’

El proveïment electrònic (e-procurement) és l’automatització de processos in-
terns i externs relacionats amb el requeriment, compra, subministrament, paga-
ment i control de productes amb internet com a mitjà principal de comunicació
entre client i proveïdor. La informació està actualitzada en temps real i, per tant, es
té accés a les necessitats del client i a l’estat de les comandes per part del proveïdor,
fet que simplifica força tots els processos de gestió d’inventaris i d’estocs.

El proveïment electrònic o e-procurement consisteix en la recerca,
avaluació i contractació de proveïdors a través d’internet i suposa importants
estalvis de temps, diners i esforç perquè permet accedir en línia a múltiples
ofertes i pressupostos.

Amb el proveïment electrònic o e-procurement, els processos de negocis s’in-
tegren i es tornen disponibles per a qualsevol comprador i venedor, que com-
parteixen grans quantitats d’informació (abans, confidencial o inaccessible), i
s’aconsegueixen els avantatges següents:

• Cercar els proveïdors per categories, com ara activitats empresarials o
productes, i fer fitxes de proveïdors.

• Comprar per internet; molt útil sobretot per a petites gestions o relacions
internacionals.

• Compartir informació general sobre la situació i els canvis dels mercats.

• Enviar documents i dades necessàries per a la gestió administrativa de cada
empresa i proveïdor, i així, estalviar costos.

• No perdre temps durant la recepció/enviament de mercaderies per transac-
cions i intercanvis d’informació.

http://www.adquira.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNOTA/servicioNOTA.jsf
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Podeu consultar els
principals textos
legislatius que afecten el
comerç electrònic a
l’apartat “Annexos”.

1.2 Marc legal del comerç electrònic

El comerç electrònic és un àmbit amb moltes implicacions jurídiques que convé
conèixer i aplicar. Afecta aspectes tan diversos com la seguretat a la xarxa i la
seguretat en les transaccions, la protecció dels drets de propietat intel·lectual en
l’entorn digital, la gestió dels sistemes de pagament o la legalitat dels contractes
electrònics. A part, una de les seves característiques és la internacionalització i
sovint cal tenir present tant la regulació jurídica estatal com la internacional.

La Comissió Europea va aprovar, a finals de 2015, mesures per impulsar un
mercat digital únic en els països de la Unió Europea (UE). La directiva afecta
dos àmbits: els continguts digitals (com ara la baixada de música d’internet) i les
vendes en línia. En aquest darrer cas, els problemes més grans que existeixen són
l’harmonització de les lleis ja existents (diferents entre els països que formen la
UE) i, a més, la diferència legal entre el comerç en línia i el comerç fora de línia.

Ara mateix, tot i existir unes característiques comunes, cada país té la seva llei de
consumidors. Aquesta situació és bona per al consumidor, però complica la gestió
de les empreses que venen productes a diferents països, perquè han de conèixer
cadascuna de les normatives locals. Aprovada la directiva, cadascun dels països
de la UE tenia un termini de dos anys per aplicar-la a les legislacions de cada país.

En aquest context, tot apunta que l’harmonització de les lleis en el comerç
electrònic passa per garantir que les empreses facilitin a l’usuari la informació
necessària sobre:

• La identificació del venedor

• La forma de pagament

• Les condicions d’entrega

• La forma de realitzar els canvis i les devolucions

• La garantia

Aquesta informació ha de servir per donar confiança al consumidor en el moment
que realitza una adquisició de productes a través d’un canal de venda digital.

Quant a la legislació estatal i autonòmica, la norma de referència és la Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
(LSSICE), que regula el comerç electrònic, la contractació en línia, la informació
i la publicitat i els serveis d’intermediació i la legislació que regula els drets dels
consumidors i usuaris, concretament:

• El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova un
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

• La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
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Si els contractes per via electrònica estan signats electrònicament caldrà ajustar-
se al que estableix el Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, que regula
la signatura electrònica en el dret estatal. Aquesta llei atorga a la signatura
electrònica el mateix valor jurídic que a la signatura manuscrita. El concepte
ampli de signatura que es recull en l’article 2 d’aquesta llei fa que sota aquest
concepte tinguin cabuda tècniques molt simples i de poca seguretat, de manera
que no aporta res a la integritat del missatge (necessari per provar la signatura
d’una persona) i, per tant, el valor probatori en un judici és nul.

Com que el comerç electrònic fa servir grans bases de dades amb informació
personal proporcionada directament pels clients, també és d’aplicació la legislació
referida a la protecció de dades, concretament:

• Reglament general de protecció de dades, RGPD (UE2016/679), en vigor
des del maig de 2016 i que és d’aplicació efectiva des del maig del 2018.

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que va derogar la Llei orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), i que té per objectiu adaptar
l’ordenament jurídic espanyol al Reglament general de protecció de dades
(RGPD), i complementar-ne les disposicions, i garantir els drets digitals de
la ciutadania.

• Reial decret llei 994/1999, d’11 de juny, que regula les mesures de
seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) són els organismes
oficials que regulen el compliment de la normativa referida a la protecció
de dades.

Per últim, un altre vessant que cal regular és la protecció de la propietat in-
tel·lectual. El fet que, actualment, la tecnologia permet en molts casos la còpia
i reproducció de les creacions intel·lectuals sense gaire dificultat fa indispensable
la regulació d’aquest àmbit. En l’àmbit estatal, la legislació aplicable és la Llei
de propietat intel·lectual (Reial decret llei 1/1996, de 12 d’abril) i Llei 5/1998,
de 6 de març, que incorpora al dret espanyol la Directiva europea 96/9/CE, sobre
la protecció jurídica de les bases de dades, que estableixen el marc per protegir els
drets d’autor. La Llei de propietat intel·lectual afecta en gran mesura el comerç
electrònic, ja que l’article 10 estableix que són objecte de propietat intel·lectual
totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques.

1.2.1 Obligacions relacionades amb la protecció de les dades
personals

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) és d’aplicació efectiva des
del maig del 2018 i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i

https://www.aepd.es
https://apdcat.cat
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L’LOPD exigia la inscripció
dels fitxers que contenien
dades personals a l’Agència
de Protecció de Dades
(AEPD) però amb l’RGPD
aquesta obligació ha
desaparegut.

garantia dels drets digitals (LOPDGDD), va entrar en vigor el 7 de desembre de
2018.

Cal tenir en compte que, d’acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Eu-
ropea, els Reglaments europeus tenen abast general i són obligatoris i directament
aplicables a tots els Estats membres. A diferència de les Directives, els Reglaments
no han de ser transposats a l’ordenament intern dels estats membres.

Així, tot i que un dels objectius de la LOPDGDD és adaptar l’ordenament jurídic
espanyol a l’RGPD, la protecció de dades queda regulada en part pel Reglament i
en part per la Llei, atès que la Llei no ha de reiterar, necessàriament, allò que ja
està regulat a la norma europea.

L’RGPD es pot aplicar en aquelles empreses que no estan establertes físicament
a la UE, sempre que tractin dades de persones d’aquest àmbit europeu en el marc
d’una relació comercial com ara després d’oferir-los productes o seguint la seva
activitat.

En tractaments en què hi pugui haver elements d’internacionalitat, l’RGPD preveu
un mecanisme de finestreta única (one stop shop) que permet que els ciutadans no
s’hagin de relacionar amb autoritats de control diferents de la de l’estat en què
resideixen, per plantejar reclamacions o denúncies.

En cas d’incompliment, s’estableixen una sèrie de sancions, classificades en lleus,
greus i molt greus, que, en funció d’aquesta gravetat, poden arribar fins al 4% de
la facturació de l’empresa.

Tractament de dades personals

Es considera una dada personal, qualsevol informació que permeti
identificar o fer identificable una persona, per exemple la seva imatge, una
empremta dactilar o el número de compte corrent, entre d’altres.

L’RGPD exigeix que totes les empreses, autònoms i organismes públics o privats,
que tracten amb dades de caràcter personal, siguin proactius a l’hora de protegir
aquestes dades.

La creació i manteniment d’un fitxer de dades personals exigeix l’aplicació d’unes
determinades mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que poden
variar en funció de la major o menor sensibilitat de les dades que l’integren.

L’RGPD no fa una relació dels punts que cal complir, sinó que exigeix que cada
empresa porti a terme una anàlisi de riscos als quals poden estar sotmeses les
dades personals que tracta, els avaluï i, en funció d’això, decideixi i determini
quins mitjans i mesures ha d’aplicar. .

Aquestes mesures són les que han de figurar al registre d’activitats de tracta-
ment que exigeix l’RGPD, on cal explicar quines dades es tracten, per a què i a
qui se cedeixen, entre d’altres.
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A més, l’RGPD també estableix que les bretxes de seguretat del sistema que
puguin tenir un impacte en la privacitat s’han de comunicar a l’AEPD i, si és el
cas, als afectats, de manera individual.

L’RGPD no estableix cap llistat de mesures de seguretat basat en els nivells
de seguretat bàsic, mitjà i alt, com preveia l’LOPD, però sí que estableix unes
categories especials de dades equivalents a aquelles a les quals corresponia
un nivell alt de protecció i estableix, també, dues noves categories de dades
de caràcter personal: les dades biomètriques, relatives a les característiques
físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona, i les dades genètiques, sobre
característiques heretades o adquirides que s’hagin extret d’una mostra biològica.

Així, l’RGPD distingeix, entre d’altres, dades identificatives, característiques
personals, dades laborals, acadèmiques o economicofinanceres o dades relatives
a infraccions o sancions administratives. Quant a les categories especials, distin-
geix dades sobre l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses
o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, biomètriques, relatives a la salut
o a la vida o l’orientació sexual, o dades relatives a condemnes i infraccions penals.

L’RGPD deixa a criteri del responsable i de l’encarregat del tractament, prèvia
avaluació dels riscos, determinar quines mesures de seguretat cal implementar
en cada supòsit però, en qualsevol cas, s’han d’establir les mesures de seguretat
tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de protecció adequat
al risc que suposin les diferents categories de dades.

El responsable del tractament, el delegat de protecció de dades i
l’encarregat del tractament

Les empreses, autònoms i organismes públics o privats, que tracten amb dades de
caràcter personal, com a responsables del tractament d’aquestes dades, són els
que determinen el propòsit i els mitjans del tractament.

L’administració i les empreses que gestionen dades sensibles o de risc, o que
realitzen estudis de mercat, han de tenir la figura del delegat de protecció de
dades. El delegat de protecció de dades (DPD) ha de ser una figura independent
dins de l’empresa, per evitar qualsevol conflicte d’interessos, i ha d’acreditar
coneixements especialitzats en dret i en la pràctica de protecció de dades, a través
d’una titulació universitària.

La designació d’un delegat de protecció de dades és necessària en els sectors
següents:

• Col·legis professionals (Col·legi d’Advocats, Col·legi de Metges, Col·legi
d’Arquitectes, etc.).

• Universitats públiques i privades.

• Entitats que explotin xarxes socials i prestin serveis de comunicacions
electròniques.

• Entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial .



Comerç digital internacional 19 Comerç electrònic

• Centres sanitaris.

• Empreses de seguretat privada.

• Establiments financers de crèdit.

• Entitats asseguradores i reasseguradores.

• Empreses de serveis d’inversió regulades per la legislació vigent i aplicable
en Mercat de Valors.

El responsable del tractament, o el delegat si és el cas, ha de garantir el compliment
de la normativa legal que fa referència a la protecció de dades i a la formació del
personal i té l’obligació de notificar, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
i en un termini de 72 hores, les bretxes de seguretat que es produeixin en la seva
organització.

Si el responsable del tractament encarrega el tractament de les dades a una empresa
aliena que, per tant, té accés a les dades cal signar un contracte de tractament
de dades que reguli la relació que els vincula.

L’encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat
pública, servei o organisme que presta un servei de tractament de dades
personals per compte del responsable del tractament.

Encarregats del tractament de dades

Si el web que recull les dades personals està allotjat en un servidor d’una altra empresa i el
servei informàtic d’aquesta altra empresa en fa el manteniment, o bé si una empresa aliena
s’encarrega del tractament de dades i, per tant, té accés a la informació que hi ha a la base
de dades de l’empresa, és imprescindible firmar un contracte de tractament de dades.

El contracte de tractament de dades ha d’establir, com a mínim, l’objecte, la
durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i
les categories d’interessats, així com les obligacions i els drets del responsable.
Concretament, ha d’incloure:

• Les instruccions del responsable del tractament.

• El deure de confidencialitat.

• Les mesures de seguretat.

• El règim de la subcontractació.

• Els drets dels interessats.

• La col·laboració en el compliment de les obligacions del responsable.

• El destí de les dades en finalitzar la prestació.

• La col·laboració amb el responsable per demostrar el compliment.
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El responsable del tractament ha de triar un encarregat del tractament que
ofereixi garanties suficients respecte de la implantació i el manteniment de les
mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb el que estableix
l’RGPD, i que garanteixi la protecció dels drets de les persones afectades.

Recopilació de dades personals

A les bases de dades s’han de guardar únicament les dades que exigeix el marc
legislatiu, i sempre amb l’autorització de cada titular. La protecció d’aquestes
dades és fonamental i és per aquest motiu que el personal de l’empresa amb accés
a aquestes dades ha d’estar registrat, declarat i ha de signar el compromís de
confidencialitat amb l’empresa.

Les empreses estan obligades a mantenir la confidencialitat de les dades de
caràcter personal que els usuaris hagin facilitat i a no revelar-les a cap altra
entitat, si no és que prèviament s’ha informat aquests usuaris que les dades
se cediran i s’ha obtingut el seu consentiment.

Cal assegurar que les empreses on s’allotgen les bases de dades proporcionen
el nivell de protecció exigit per l’RGPD. L’RGPD s’aplica als responsables i
encarregats de tractament de dades establerts a la Unió Europea i també als
responsables i encarregats no establerts en la UE sempre que realitzin tractaments
derivats d’ofertes de béns o serveis de ciutadans de la Unió Europea o com a
conseqüència d’un monitoratge i seguiment del seu comportament.

D’acord amb l’RGPD, la transferència de dades a un tercer país no pot suposar en
cap cas una reducció del nivell de protecció que estableix el Reglament. Aquest
principi també s’aplica en les transferències posteriors de dades personals, des del
tercer país a un altre tercer país o a una organització internacional.

Amb relació a l’LOPD, es tracta d’una garantia addicional per als ciutadans
de la Unió Europea, ja que abans de l’aplicació de l’RGPD, aquestes empreses
podien estar tractant dades de persones de la UE, i no obstant això, es regien per
normatives d’altres països que no sempre ofereixen el mateix nivell de protecció.
Per això, fins a l’entrada en vigor de l’RGPD, es recomanava que els servidors
de les empreses d’allotjament estiguessin ubicats en un dels estats membres de la
Unió Europea.

Recollida de dades personals

L’RGPD amplia les qüestions sobre les quals cal informar les persones a les quals
se’ls sol·liciten dades personals i modifica alguns aspectes de la manera com s’ha
de proporcionar aquesta informació.

L’obligació d’informar s’ha de complir sense necessitat de cap requeriment i el
responsable ha de poder acreditar amb posterioritat que l’ha complert.
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Així, en tot formulari on es recullin dades personals d’usuaris o clients, ja sigui per
subscriure’s a un butlletí electrònic o per ingressar en una comunitat, és obligatori
incloure un avís legal amb relació a la protecció de dades. D’acord amb l’RGPD,
el contingut de l’avís legal ha d’incloure la informació següent:

• La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu
representant.

• Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.

• Les finalitats i la base jurídica del tractament al qual es destinen les dades
personals.

• L’interès legítim perseguit pel responsable o per un tercer, quan el tracta-
ment es basa en aquest interès legítim.

• Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si
escau.

• La previsió, si escau, de transferències a tercers països i l’existència d’una
decisió d’adequació o de garanties adequades, i els mitjans per obtenir-ne
una còpia.

• El termini o els criteris de conservació les dades personals.

• El dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades per-
sonals relatives a l’interessat, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el
tractament i a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

• Quan el tractament està basat en el consentiment, el dret a retirar-lo en
qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el
consentiment previ a la retirada.

• El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

• Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un
requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a
facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències
de no fer-ho.

• L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Si produeix efectes jurídics en l’interessat o l’afecta significativament, o
afecten categories especials de dades, ha de contenir informació significa-
tiva sobre la lògica aplicada i sobre les conseqüències previstes d’aquest
tractament per a l’interessat.

Quan la informació no s’obté de l’interessat, cal informar, a més, sobre els aspectes
següents:

• Les categories de dades personals de què es tracta.

• La font d’on procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de
fonts d’accés públic.
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A més dels drets ARCO
(accés, rectificació,

cancel·lació i oposició)
previstos per la LOPD,

l’RGPD introdueix el dret a
l’oblit i el dret a la

portabilitat.

La informació s’ha de proporcionar en un llenguatge clar i senzill, adequat al
nivell de comprensió de l’usuari. La informació ha de ser concisa i intel·ligible i
s’han d’evitar les ambigüitats, les explicacions excessives o l’abús de cites legals,
cercant un equilibri entre concisió i precisió.

Per trobar aquest equilibri, especialment quan la informació es recull per mitjans
electrònics, les autoritats de protecció de dades recomanen que s’adopti un model
d’informació per capes o nivells que consisteix a presentar una informació bàsica
en un primer nivell, de manera que se’n pugui tenir un coneixement general, i oferir
la informació addicional en un segon nivell.

Convé situar la informació bàsica en el mateix camp de visió que el lloc on s’ha de
manifestar la conformitat amb el que se sol·licita i completar-la amb un o diversos
enllaços cap a la informació més detallada.

L’avís legal ha de ser visible i s’acostuma a ubicar just a sota del formulari o se
sol inserir al web un enllaç permanent visible a la política de privacitat.

Amb caràcter general, qui recull dades personals ha de poder acreditar que ha
obtingut les dades amb el consentiment de les persones afectades. Cadascuna de
les pàgines web des d’on s’obtenen les dades de caràcter personal ha d’incloure la
informació mencionada anteriorment, de forma que l’usuari pugui obtenir-la amb
facilitat i de forma directa i permanent.

El consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades no pot ser tàcit,
ha de ser explícit. Perquè el consentiment es pugui considerar un consentiment
inequívoc, hi ha d’haver una declaració de l’interessat manifestant la seva con-
formitat. Així, es prohibeixen pràctiques com ara el consentiment per inacció
(“Si en un termini de 30 dies no manifesta ..., entendrem ...”) o, als webs, les
caselles marcades prèviament. El consentiment s’ha d’obtenir per a cadascuna de
les finalitats de tractament i el responsable del tractament de les dades ha de poder
provar que el titular va portar a terme l’autorització.

També cal tenir constància de la data en què l’usuari facilita les dades a través
del web, perquè la informació s’ha de conservar durant tot el temps que es tractin
les dades i s’ha de poder demostrar que s’ha rebut el consentiment necessari per
poder-ho fer.

En els casos en què les dades siguin recollides per a una finalitat diferent de la
principal de la recollida, s’ha de donar l’opció a la persona que emplena les dades
de manifestar que no desitja que les seves dades siguin tractades per a aquestes
altres finalitats accessòries.

Drets de les persones amb relació a les seves dades personals

Les persones que faciliten les dades tenen dret a conèixer quines dades emmagat-
zema l’empresa i per què, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament
i a oposar-s’hi, i també tenen el dret a la portabilitat de les dades:

• Dret d’accés. És el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació
gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat
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i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen
comunicar i a qui.

• Dret de rectificació. És el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les
seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

• Dret de supressió. És el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves
dades personals i a impedir-ne la difusió a internet (dret a l’oblit) quan:

– Ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

– Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.

– Hi ha oposició al tractament.

– Les dades s’han tractat il·lícitament.

– Les dades s’han tractat per complir una obligació legal o s’han obtingut
en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació
adreçada a menors.

• Dret d’oposició. És el dret d’un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es
tractin les seves dades personals.

• Dret a la limitació del tractament. És el dret d’un mateix a restringir les
operacions de tractament de les seves dades personals.

• Dret a la portabilitat. És el dret d’un mateix a rebre, en un format
estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que ha
facilitat a un responsable del tractament.

El responsable ha d’atendre la sol·licitud d’exercici d’un dret en el termini
d’un mes des que la rep, prorrogable dos mesos més si és necessari, segons la
complexitat i el nombre de sol·licituds. S’ha d’informar l’interessat de la pròrroga
dins el termini del primer mes (des que es rep la sol·licitud) i indicar els motius
de la dilació.

Instal·lació de galetes

Les galetes (cookies) són petits fitxers de text que es desen a l’ordinador quan es
visita una pàgina web. Les dades que es desen fan referència a preferències de
configuració o de continguts o són de caràcter tècnic, i s’associen al navegador.
Permeten saber, per exemple, l’adreça IP o el navegador que s’utilitza, l’idioma
triat o les seccions consultades. Es distingeixen tres tipus de galetes:

• Les galetes tècniques que permeten, entre altres coses, detectar els usuaris
registrats o facilitar el funcionament d’aplicacions web.

• Les galetes analítiques que recullen informació sobre la navegació (produc-
tes consultats, franges horàries, temps de connexió, idioma, etc).

• Les galetes publicitàries que permeten que es mostrin determinats anuncis
en funció dels llocs web que s’han visitat, la ubicació o l’idioma, entre altres
factors.
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Les galetes permeten conèixer les preferències de l’usuari i personalitzar els
serveis en funció dels seus gustos. Així, d’una banda, les galetes milloren la
navegació però, de l’altra, permeten també crear perfils de consumidors, amb
unes característiques de navegació determinades però també amb uns determinats
interessos i potencialment compradors d’uns determinats productes.

Així, les galetes han arribat a ser un instrument d’obtenció d’informació molt
important per a l’administrador del servidor i per als departaments de màrqueting
de les empreses que fan publicitat a internet. Cal tenir en compte que, gràcies
a les galetes, per exemple, els webs poden mostrar publicitat personalitzada als
usuaris o, fins i tot, recomanar-los la compra d’articles que han consultat però que
finalment no han comprat.

Tot i que la informació és anònima, perquè els webs comercials no coneixen les
dades personals de l’usuari, la utilització de les galetes pot ser considerada una
vulneració de la privacitat i els webs han d’informar els usuaris del seu ús i han
de sol·licitar el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La informació que cal facilitar a l’usuari ha de ser clara i completa. Cal indicar
quines galetes s’instal·len, amb quina finalitat s’instal·len i també qui les instal·la,
si és el mateix propietari del web o un tercer. A més, s’ha de facilitar un
procediment gratuït i senzill per rebutjar les galetes que doni a l’usuari l’opció
de refusar el tractament de les seves dades.

Un cop facilitada la informació, si l’usuari continua navegant, s’entén que hi ha
un consentiment, atorgat de forma implícita, i que l’usuari accepta l’utilització de
les galetes.

A la figura 1.6 i a la figura 1.7 podeu veure com dues empreses de diferents sectors
demanen explícitament a l’usuari el consentiment per a la utilització de les galetes.
També ofereixen més informació sobre la seva política de galetes. L’avís es realitza
a la pàgina d’inici dels webs respectius.

Figura 1.6. Pàgina d’inici del web d’una marca de roba

www.massimodutti.com
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Figura 1.7. Desplegable amb la política de privacitat amb relació a les dades de l’usuari a la pàgina
d’inici del web d’una casa d’apostes

www.bwin.es

1.2.2 Obligacions relacionades amb el correu electrònic comercial

D’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç
electrònic (LSSICE), està totalment prohibit enviar comunicacions publicitàries
o promocionals per SMS o altres mitjans sense el consentiment previ del destina-
tari, és a dir, sense que prèviament les hagi sol·licitat o autoritzat. Tanmateix, si el
destinatari ja és client, o sigui, si hi ha una relació contractual anterior, es poden
enviar comunicacions comercials referides a productes o serveis de l’empresa a
condició que siguin similars als contractats inicialment.

Això sí, en el moment de la recollida de les dades del destinatari de les comu-
nicacions comercials, i també dins de cada comunicació comercial, sempre s’ha
de donar informació referida a les qüestions de protecció de dades. S’ha d’oferir
la possibilitat de deixar de rebre les comunicacions proporcionant una adreça de
correu a tal efecte i s’ha d’identificar aquest tipus de comunicacions amb la paraula
“publicitat” o “publi”.

Un altre factor a tenir en compte quan s’envia una comunicació electrònica de
caràcter comercial o publicitari és el fet que l’empresa que realitza la promoció
ha de quedar perfectament identificada, indicant, fins i tot, el marc jurídic de
l’activitat. Aquesta empresa és la responsable d’incloure al principi del missatge
la paraula “publicitat” o “publi”. I si el contingut del missatge són ofertes o
concursos promocionals, com descomptes, premis i regals, també hi ha d’afegir les
condicions d’accés o participació, o bé indicar-ne la localització perquè es puguin
consultar.

1.2.3 Obligacions relacionades amb la contractació en línia

Quan en un lloc web es poden comprar productes o contractar serveis, la Llei
34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE)
estableix obligacions relacionades amb la informació a l’usuari durant tot el procés
i obligacions relacionades amb la data i el lloc de formalització del contracte.
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Si un lloc web ofereix la possibilitat de contractar un servei o d’adquirir un
producte, abans d’iniciar el procés l’interessat ha de poder accedir fàcilment a la
informació següent:

• Diferents tràmits que s’han de seguir per formalitzar el contracte.

• Si el prestador arxivarà o no el document electrònic en què es formalitza el
contracte, i si aquest serà accessible.

• Mitjans tècnics que es posen a disposició per identificar i corregir errors en
la introducció de les dades.

• Llengua o llengües en les quals es pot formalitzar el contracte.

• Condicions generals en les quals s’ha de basar el contracte, garantint que
puguin ser emmagatzemades i reproduïdes pel destinatari.

Tota aquesta informació configura les anomenades condicions generals de con-
tractació, que apareixen accessibles a tots els llocs web.

Un cop finalitzat el procés de contractació, hi ha l’obligació de confirmar a l’usuari
la recepció de la seva acceptació. Es pot fer de dues formes diferents:

• Enviant un acusament de recepció, per correu electrònic o un altre mitjà de
comunicació electrònica equivalent, a l’adreça que l’usuari ha facilitat, en
el termini de les 24 hores següents a la recepció de l’acceptació.

• Generant una confirmació de l’acceptació rebuda tan aviat com es completi
el procediment.

En cas que l’acceptació es confirmi mitjançant acusament de recepció, se suposa
que el destinatari en té constància des que l’acusament ha estat emmagatzemat al
servidor on està donat d’alta el compte de correu electrònic d’aquest destinatari.

Aquesta obligació de confirmar la recepció de l’acceptació no és necessària si
les dues parts així ho acorden i cap d’elles té la consideració de consumidor.
Tampoc és necessària si el contracte s’ha formalitzat exclusivament mitjançant
un intercanvi de correus electrònics o un altre tipus de comunicació electrònica
equivalent, sempre que no s’hagin utilitzat aquests mitjans exclusivament per
eludir el compliment d’aquesta obligació.

A la contractació en línia, la part que realitza l’oferta i la que l’accepta són a
llocs diferents i, per tant, hi ha consentiment quan l’oferent té coneixement de
l’acceptació o quan no pot ignorar-la sense faltar a la bona fe. Per tant, perquè
el contracte tingui efectes entre les parts és necessari que el comprador respongui
expressament acceptant l’oferta i que aquesta acceptació arribi a ser coneguda pel
venedor. En aquest sentit, no es poden articular mecanismes en els quals el fet de
no respondre a l’oferta es pugui entendre com una acceptació.

Quant al lloc dels contractes formalitzats per via electrònica, cal tenir en compte
que si són contractes entre empresa i consumidor el lloc de formalització és el lloc
on el consumidor té la seva residència habitual.
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Si el contracte es formalitza entre empresaris o professionals i aquests no han
pactat res, es considera que es formalitza en el lloc on està establert el prestador
de serveis. Les parts, però, poden pactar qualsevol altre lloc.

Incoterms en les vendes a consumidors finals

L’elecció d’un incoterm o d’un altre depèn de múltiples factors però, en el cas de
les vendes intracomunitàries o exportacions a consumidors finals, vindrà marcat
fonamentalment per les necessitats dels clients, que com és lògic voldran un
lliurament a domicili o en un punt de recollida, sense haver de fer cap gestió
addicional.

En les vendes intracomunitàries, l’incoterm més apropiat és el DAP (Delivered
at Place). Com que no hi ha tràmits duaners, no té sentit utilitzar un DDP.

El DAP permet oferir un servei “porta a porta” amb qualsevol mitjà de transport
i que l’empresa assumeixi el risc fins al punt de destinació, deslliurant així als
clients de qualsevol obligació fins al moment de la recollida.

Com que el risc durant el transport és del venedor, és també el venedor qui decideix
contractar o no una assegurança depenent del valor del producte, del marge i del
cost de l’assegurança.

En les exportacions, els incoterms més adients són el DDP (Delivered Duty Paid)
i el DAP (Delivered at Place). Els dos incoterms permeten qualsevol mitjà de
transport i amb tots dos és l’empresa qui assumeix el risc del transport fins al punt
de destinació.

Amb el DDP l’empresa deslliura els clients de qualsevol obligació fins al moment
de la recollida, atès que tant els drets aranzelaris com els impostos que es generin
a l’entrada del país de destinació van a càrrec del venedor.

Amb el DDP, també hi ha la possibilitat d’utilitzar la variant DDP VAT unpaid o
DDP VAT excluded, acceptada per la Cambra de Comerç Internacional. D’aquesta
manera l’empresa assumeix els possibles drets aranzelaris però és el client qui s’ha
de fer càrrec de la resta d’impostos. Si s’utilitza aquesta fórmula, cal informar-ne
al client de forma clara i abans de la confirmació de la comanda.

Si s’opta pel DAP, l’empresa assumeix el risc del transport fins al punt de
destinació però els possibles drets aranzelaris i impostos que es generin a l’entrada
del país de destinació seran per compte del client. Com en el cas anterior, si
s’utilitza el DAP, cal informar el client, de forma clara i abans de la confirmació
de la comanda, d’aquesta circumstància.
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IGIC

Per a més informació
relacionada amb l’impost general
indirecte canari podeu consultar:

goo.gl/4ZeU6A.

L’IVA a la UE

L’IVA és un impost harmonitzat
dins del territori de la Unió

Europea, però els tipus
impositius no estan unificats i

cada país aplica els seus propis
tipus.

Compra de productes i
serveis en línia

Podeu consultar la informació de
la Comissió Europea relacionada
amb impostos a: bit.ly/2icwRl8.

1.2.4 Obligacions relacionades amb l’IVA aplicable

Les obligacions de l’empresa amb relació a l’IVA depenen del lloc on estigui
establert el client, de si el client és un consumidor o una empresa i de si es tracta de
lliuraments de béns o prestacions de serveis, en general, o de serveis electrònics,
en particular.

Per a totes les operacions interiors dins de l’àmbit territorial d’aplicació de l’IVA,
tant amb empreses com amb consumidors finals, l’empresa és l’encarregada
de repercutir l’IVA als seus clients i d’ingressar-lo a la Hisenda Pública. Aquest
àmbit territorial inclou el territori peninsular i les illes Balears però no inclou ni
Canàries ni Ceuta i Melilla. Així, les vendes de productes i serveis a les Canàries
o a Ceuta i Melilla estan exemptes d’IVA i és el destinatari qui ha de pagar a
la destinació l’IGIC (Impost General Indirecte Canari) o l’IPSI (Impost sobre la
Producció, Serveis i Importacions), segons el cas.

Quant a les operacions intracomunitàries, en les vendes de productes i serveis
a consumidors finals el tipus d’IVA aplicable és el tipus vigent on estigui
establerta l’empresa, independentment de l’estat de la Unió Europea on resideixi el
consumidor. Per exemple, si l’empresa és a Catalunya i el consumidor és a França,
el tipus d’IVA aplicable és el tipus d’IVA general vigent a Catalunya, el 21%. No
obstant això, si el volum de vendes que té l’empresa en aquell país excedeix un
determinat volum, que depèn de cada estat membre, s’ha de registrar a efectes
d’IVA en aquell estat i aplicar el tipus d’IVA corresponent. Per exemple, en el cas
d’Espanya aquest límit és de 35.000 AC/any.

Quant a les operacions intracomunitàries amb altres empreses, s’aplica la
inversió del subjecte passiu i l’obligat a repercutir les quotes de l’IVA i a ingressar
el seu import a la Hisenda Pública és l’empresari o professional que adquireix
els béns o és el destinatari dels serveis. Així, doncs, aquestes operacions estaran
exemptes d’IVA a Espanya i caldrà facturar sense IVA, sempre que l’empresa
client estigui identificada a efectes d’IVA en un altre estat membre i el producte
es transporti a un altre país de la UE.

Pel que fa a les exportacions, les vendes de productes i serveis tant a empresaris
i professionals com a consumidors finals estan exemptes i s’han de facturar sense
IVA.

Per acabar, cal considerar si es tracta de serveis que es puguin acollir al Règim
especial d’IVA per als serveis prestats per via electrònica. Es consideren serveis
prestats per via electrònica aquells serveis que consisteixen en la transmissió
enviada incialment i rebuda en destí per mitjà d’equips de processament, inclosa
la compressió numèrica i l’emmagatzematge de dades, i totalment transmesa,
transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics.
Alguns dels serveis prestats per via electrònica són:

• Allotjament de llocs i pàgines web

• Manteniment a distància de programes i equips

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_General_Indirecto_Canario
http://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
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’One-stop shop’

Consulteu la informació general
del règim especial de prestació
de serveis de telecomunicacions,
de radiodifusió i televisió o
electrònics en l’IVA (‘One-stop
shop’), i què es necessita per
tramitar-lo a: goo.gl/UCSQdF.

• Accés o descàrrega de programes i actualitzacions

• Subministrament d’imatges, text, informació i posada a disposició de bases
de dades

• Accés o descàrrega de música, pel·lícules, jocs, revistes i diaris en línia,
contingut digitalitzat de llibres i altres publicacions electròniques

• Educació a distància

Els serveis intracomunitaris prestats per via electrònica es consideren prestats
on estigui establert el destinatari del servei. Així, els serveis prestats a empreses
tenen el mateix tractament que la resta de productes i serveis i tributen també en
destinació. Quant als prestats a consumidors finals, però, les botigues en línia
han d’aplicar el tipus d’IVA del país d’origen del consumidor (no el del país del
prestador com en la resta de productes i serveis) i, per tant, han de conèixer el lloc
de domicili o residència del consumidor i s’han de registrar a efectes d’IVA en
aquell país.

Per evitar que les empreses s’hagin de donar d’alta a cada país, es poden registrar
una sola vegada a través d’una finestreta única anomenada One Stop Shop i
realitzar una declaració única d’IVA per a les vendes realitzades en qualsevol dels
països de la Unió Europea.

1.2.5 Obligacions relacionades amb la logística

Pel que fa al lliurament de la comanda, el venedor ha d’executar la comanda
en un termini màxim de trenta dies a partir de l’endemà del dia que ha rebut la
comunicació de comanda del comprador, a menys que les parts hagin acordat una
altra cosa.

En principi s’entrega el que s’ha comprat, però si no es poden complir els
terminis d’entrega perquè el producte sol·licitat no està disponible, el venedor ha
d’informar ràpidament el consumidor i oferir-li la possibilitat de recuperar, al més
aviat possible, en un termini màxim de 30 dies, el valor que hagi abonat fins al
moment. Si no es respecta el termini d’abonament, el consumidor pot exigir que
se li retorni el doble de la quantitat endeutada i pot sol·licitar, a més a més, una
indemnització per danys i perjudicis, si aquests es produeixen.

Si el venedor no té disponible el producte sol·licitat, també pot informar el
consumidor de la possibilitat d’enviar-n’hi un altre exemplar de característiques
similars i d’igual o superior qualitat.

En les vendes per internet, és d’aplicació el dret de desistiment, que és la
facultat de consumidor i usuari de deixar sense efecte un contracte, notificant-
ho a l’empresari en el termini establert per a l’exercici d’aquest dret, sense haver
de justificar la decisió i sense penalitzacions. En les vendes a distància, aquest
termini és de 14 dies naturals.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/One_Stop_Shop.shtml
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No es pot penalitzar el comprador si decideix exercir aquest dret i, a més a
més, no està obligat a indicar-ne el motiu. Això sí, ha de retornar el producte
en perfecte estat, inclòs l’embalatge. El venedor ha de retornar les quantitats
íntegres, incloses les despeses d’enviament inicials, en un termini màxim de 30
dies naturals. Si no es respecta aquest termini, el consumidor pot exigir que se
li torni el doble de la quantitat endeutada, i pot sol·licitar una indemnització per
danys i perjudicis.

Cal tenir en compte també que, si no hi ha informació expressa, l’usuari no ha de
fer front a les despeses associades a la devolució de la seva compra i és el venedor
el responsable. Per tant, si es volen cobrar les despeses de devolució, cal indicar-
ho a les condicions de compra.

Així, l’exercici del dret de desistiment normalment és gratuït però cal tenir en
compte que:

• Si el consumidor tria una modalitat de lliurament més costosa que l’ordinà-
ria, el venedor no està obligat a assumir els costos addicionals.

• Si el venedor ha informat explícitament en la informació precontractual que
les despeses de devolució les assumeix el consumidor.

En alguns casos especials, atesa la naturalesa dels béns o serveis, no és possible
exercir el dret de desistiment. Concretament:

• Contractes de subministrament de béns que tenen el preu subjecte a fluctu-
acions de coeficients del mercat financer que el venedor no pot controlar.

• Contractes de subministrament de béns confeccionats d’acord amb les
especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que per la seva
naturalesa no es poden tornar o es poden deteriorar o caducar amb rapidesa.

• Contractes de subministrament de gravacions sonores o en vídeo, de discs i
programes informàtics desprecintats pel consumidor, així com de fitxers in-
formàtics subministrats per via electrònica susceptibles de ser descarregats
o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

• Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques
i revistes.

• Contractes de prestació de serveis que la seva execució hagi començat, amb
el consentiment de consumidor i usuari.

• Contractes de serveis d’apostes i loteries.

En tots aquests casos el consumidor perd la possibilitat de desistir.
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Tipus de virus

Podeu consultar la infografia que
explica els tipus de programari
maliciós (malware): virus,
troians, cucs, spyware,
rogueware, ransomware i
keylogger al següent enllaç:
goo.gl/2R3JBL.

1.3 Seguretat en el comerç electrònic

El comerç electrònic està exposat a riscos molts diversos, alguns són similars als
que cal enfrontar en el comerç fora de línia i d’altres són característics del mitjà
internet. En qualsevol cas, la botiga electrònica ha d’oferir un nivell de seguretat
que garanteixi la seguretat i la privacitat de les dades i, al mateix temps, serveixi
per reforçar la confiança dels usuaris de la botiga virtual.

La seguretat és un concepte que explicita confiança i absència de perill en
la relació comercial.

Les amenaces més comunes són el robatori d’informació personal o la protecció
inadequada de la informació privada, l’ús fraudulent de targetes de crèdit, els virus
informàtics, l’spam o el robatori d’informació amb tècniques com ara el phishing.

El comerç electrònic ha de lluitar contra el frau en línia, que són tots aquells
aspectes contra la seguretat dels sistemes informàtics i els abusos que se’n
deriven, i que afecten, bàsicament, els usuaris d’aquesta modalitat comercial.

1.3.1 Seguretat en les transaccions

La seguretat de la informació està relacionada amb quatre conceptes clau:

• La confidencialitat o privadesa és la propietat que assegura que només
aquells que estan autoritzats tenen accés a la informació. Un exemple és
el fet que ningú, a part de la botiga, pugui veure les dades del client.

• L’autenticació és la propietat que fa referència a la identificació. És el nexe
d’unió entre la informació i el seu emissor. Un exemple és que ningú no
pugui suplantar la identitat de la botiga.

• La integritat és la propietat que assegura la no-alteració de la informació.
Aquesta alteració pot ser inserció, esborrament o substitució de la informa-
ció. Un exemple és la propietat que assegura que les dades de la targeta o
de la comanda del client no les pot modificar ningú que no sigui l’empresa
sense que aquesta ho detecti.

• El no-repudi és la propietat que preserva que alguna de les parts negui algun
compromís o acció presos amb anterioritat. Un exemple és el fet que una
persona no es pugui desdir d’haver fet una comanda.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/07/18/fauna-y-flora-del-mundo-de-los-virus
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Exemples del risc de difusió de dades personals amb l’ús de les noves tecnologies

La missatgeria instantània, sobretot l’aplicació WhatsApp, cada vegada és més present
com a eina de comunicació directa amb el client perquè permet una atenció en temps real
mitjançant els aparells de telefonia mòbil. Tanmateix, el Centre Nacional d’Intel·ligència
(CNI) ha advertit sobre les deficiències en la protecció de dades d’aquesta aplicació i la
poca percepció de risc que tenen els usuaris. La suma d’ambdós factors afavoreix, segons
la mateixa font, els ciberatacs. El CNI també avisa sobre els riscos en la utilització de
xarxes wifi públiques. Per a més informació, podeu llegir l’article “Los diez grandes riesgos
del uso de WhatsApp, según el CNI”, publicat al diari Expansión: (goo.gl/EqryPb).

L’eina bàsica que garanteix les quatre propietats clau que determinen la seguretat
de la informació (confidencialitat, autentificació, integritat i no-repudi) és la
criptografia.

La criptografia és la ciència que estudia les tècniques matemàtiques
relacionades amb els diferents aspectes de la seguretat de la informació.

Així, la criptografia és el conjunt de tècniques destinades al xifrat d’un missatge
perquè sigui impossible d’entendre per als receptors no autoritzats. Es pot distingir
entre:

• Criptografia de clau simètrica (o criptografia de clau compartida o secreta).
Es caracteritza perquè l’emissor i el receptor comparteixen una mateixa clau
per xifrar i desxifrar els missatges. Vegeu la figura 1.8.

• Criptografia de clau asimètrica (o criptografia de clau pública). Cada
usuari té un parell de claus: una de pública i una de privada (o secreta)
per xifrar i desxifrar els missatges. Vegeu la figura 1.9.

Figura 1.8. Esquema de criptografia simètrica

Un tret fonamental a destacar és el fet que a partir de la clau pública no es pot
calcular la privada, però per poder comparar els dos mètodes cal considerar també
altres aspectes com ara la gestió de claus, la velocitat de càlcul i les propietats de
seguretat.

http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/10/06/57f67ad5ca4741ee4a8b4648.html


Comerç digital internacional 33 Comerç electrònic

Signatura digital

Consulteu la informació de la
signatura digital facilitada per la
seu electrònica de l’Estat a:
goo.gl/LFNFzf.

Figura 1.9. Esquema de criptografia asimètrica

Pel que fa a la gestió de claus, la criptografia de clau simètrica necessita un
elevat nombre de claus que augmenta amb el nombre d’usuaris, ja que cada
parell d’usuaris ha de compartir una clau. La criptografia de clau pública resol el
problema del nombre de claus, ja que independentment del nombre d’usuaris del
sistema, cada usuari només té un únic parell de claus. Aquest fet és molt important
en sistemes oberts i de continu creixement, com el cas d’internet, però, per contra,
la criptografia de clau pública utilitza claus més llargues que els esquemes de clau
simètrica. La problemàtica més important de la criptografia de clau pública és la
validació de les claus i la necessitat d’una infraestructura general.

Tenint en compte la velocitat de càlcul, la criptografia simètrica és molt més
adequada que la de clau pública perquè és molt més ràpida. Amb els esquemes de
clau simètrica es poden aconseguir les propietats de confidencialitat i integritat,
mentre que amb els esquemes de clau pública es pot obtenir la confidencialitat, la
integritat, l’autenticació i el no-repudi.

La gran revolució que representa la clau pública és el fet que es puguin realitzar sig-
natures digitals, és a dir, l’equivalent electrònic de les signatures convencionals.
La signatura digital o signatura electrònica equival a la signatura convencional i
és en realitat un conjunt de dades que s’associen a un document, de manera que
es pot comprovar la identat de la persona que signa.

Els criptosistemes de clau pública utilitzats per crear signatures digitals ofe-
reixen les propietats d’autenticitat, no-repudi i integritat. Pemeten comprovar
tècnicament que la clau que s’utilitza per desxifrar (verificar la signatura) és la
complementària de la que s’ha utilitzat per xifrar (signar). Però per si mateixos no
ofereixen cap informació sobre la identitat del propietari de les claus. Per tant,
es necessita un mecanisme que permeti associar una clau pública a la identitat del
seu propietari: el certificat digital.

Per poder signar digitalment qualsevol document és necessari estar en possessió
d’un certificat digital que identifiqui qui realment signa.

El certificat digital és un arxiu digital que identifica una persona, ja sigui
física o jurídica, i que permet qui el posseeix verificar i comprovar les seves
dades personals a internet.

La informació bàsica que conté un certificat digital és la següent:

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=firma/ayuda_firma_conceptos.html
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Certificats SSL

Podeu consultar els certificats
més coneguts a goo.gl/CBndy7

• Número de sèrie del certificat

• Identificació de l’algorisme criptogràfic de signatura

• Nom de l’entitat emissora del certificat

• Període de validesa del certificat

• Clau pública

• Identitat i dades més rellevants de la persona o entitat propietària de la clau
pública

• Signatura digital del certificat per l’entitat emissora del certificat

Els certificats incorporen la signatura digital de l’entitat emissora del certificat, és
a dir, de l’entitat certificadora (CA).

La validesa d’un certificat digital depèn de qui expedeixi el certificat, és a dir, de
qui l’ha signat digitalment i de quins mecanismes es tenen per validar-lo.

Certificats SSL

En les transaccions comercials a internet es produeix un intercanvi de dades entre
el comerç i el client. Aquests intercanvis de dades s’han de produir de la forma més
segura possible. A part dels riscos evidents i tot i que no en resultés cap pràctica
fraudulenta o delictiva, si per qualsevol circumstància, la informació d’un client
pogués ser captada per un tercer, s’estaria incomplint, com a mínim, la normativa
de protecció de dades.

Els protocols de xifrat SSL (Secure Sockets Layer) i TSL (Transport Layer
Security) proporcionen connexions segures que permeten que dues parts es
comuniquin garantint la privacitat i la integritat de dades.

El protocol TLS ha evolucionat a partir del protocol SSL, però sovint s’utilitzen
les sigles SSL de forma genèrica, per referir-se als certificats de seguretat, perquè
són més conegudes.

Els protocols de xifrat utilitzen algoritmes de xifrat que codifiquen les dades que
es transmeten entre usuaris i llocs web, com ara noms, adreces o dades bancàries,
per tal que siguin impossibles de llegir i no puguin ser captades per tercers.

Per establir una connexió segura SSL, el web ha de tenir una clau de xifrat que li
assigna una autoritat de certificació o entitat certificadora en forma de certificat
digital.

Quan un lloc web està protegit per un certificat SSL o TSL, a la URL hi apareix
https, que són les sigles corresponents a hypertext transfer protocol secure o
protocol segur de transferència d’hipertext.

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/sellos-confianza/web
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La figura 1.10 mostra els indicadors de connexió segura que utilitza el navegador
Mozilla Firefox. Si en accedir al web, no apareix cap missatge d’advertiment,
normalment en tons vermells, vol dir que tot ha anat bé.

Figura 1.10. Indicadors de connexió segura

Passarel·les de pagament segur

Les passarel·les de pagament és el sistema que tenen les botigues virtuals per
acceptar els pagaments per mitjà de targetes de crèdit o dèbit. Les solen
proporcionar les entitats bancàries i reben el nom de TPV virtual.

La passarel·la de pagament ha de tenir un certificat SSL de validació estesa,
d’aquesta manera el client pot identificar l’entitat bancària a la qual pertany de
manera inequívoca i les dades bancàries es transmeten xifrades.

Pel que fa a l’operativa, el venedor instal·la un programari al servidor que permet
que l’usuari pugui introduir les dades de la targeta i pugui dur a terme el pagament
en línia. El mètode estàndard del processament en línia de les targetes a través
dels TPV virtuals es realitza en mode SSL. En aquest mode de pagament només
s’exigeix que el comprador introdueixi les dades d’identificació de la targeta, la
data de caducitat i el codi de validació, fet que comporta que el procés sigui àgil i
senzill.

En cap moment les dades de la targeta bancària són conegudes pel venedor, sinó
que tot el procés es realitza als servidors segurs del banc. El principal inconvenient
d’aquesta operativa és que el venedor ha d’acceptar que algunes transaccions
puguin ser anul·lades per part del comprador, per exemple, en casos de frau per
robatori de les dades del titular de la targeta.

El mode SSL ha evolucionat i ha donat lloc al sistema 3D Secure, CES o de
pagament segur de Verified by Visa i Mastercard Secure Code, dues de les
marques més conegudes.

3D Secure és un sistema de pagament segur amb targeta en què el titular s’autenti-
ca, és a dir, garanteix que el client que utilitza un número de targeta realment n’és
el titular. Es tracta de posar en contacte el client amb el banc emissor de la targeta
en el moment del pagament. En connectar el client amb el seu banc, aquest pot
identificar-lo mitjançant un dels següents mecanismes:



Comerç digital internacional 36 Comerç electrònic

• PIN addicional de validació de transacció, preferiblement coincident amb
al PIN associat a la targeta per al seu ús en caixers automàtics, per tal de
facilitar a l’usuari que no hagi de recordar PIN addicionals.

• Ús d’autenticació via SMS de codi únic per a la validació d’una transacció
determinada.

• Ús de targeta de coordenades per a la validació d’una transacció determina-
da.

Per al venedor, el principal avantatge del mode 3DSecure, a banda de no suposar
cap cost afegit, és que en cas de frau és el banc emissor de la targeta del comprador
qui l’assumeix.

Segells de confiança

Una forma de generar confiança és adherir-se a segells de confiança. Els segells
són distintius que atorguen algunes organitzacions basant-se en declaracions de
bones pràctiques, opinions dels clients, auditories o certificacions d’autoritats
independents.

Una part significativa dels clients de comerç electrònic atribueixen un gran
valor al fet que una botiga virtual tingui un segell de qualitat en el moment
de realitzar la transacció comercial.

Per aconseguir el segell de confiança, l’empresa ha de passar una auditoria o
avaluació per demostrar que garanteix la seguretat en la compra i que compleix
amb les exigències legals en matèria de privacitat i protecció dels consumidors.
Alguns dels segells més coneguts són els següents:

• Confianza Online (www.confianzaonline.es): Sistema d’autoregulació in-
tegral espanyol per al comerç electrònic amb consumidors i publicitat
interactiva. És d’àmbit internacional i el promou Confianza Online, que
és una associació sense ànim de lucre, integrada per l’Associació per a
l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol), l’Associació
Espanyola de l’Economia Digital (Adigital) i l’entitat pública empresarial
Red.es, adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

• AENOR eComercio (www.aenor.es): estableix principis i pràctiques de
gestió per a entitats que desenvolupin una activitat comercial a través
d’Internet. És d’àmbit nacional i el promou AENOR, que és una associació
sense ànim de lucre.

• eValor (www.evalor.es): Segell de qualitat per a botigues en línia que a més
inclou les opinions dels seus compradors. És d’àmbit nacional i el promotor
és una entitat privada.

• iCERT (www.icert.es): Certificació per a botigues online amb sistema
de reputació basat en opinions de compradors. És d’àmbit nacional i el
promotor és una entitat privada.

https://www.confianzaonline.es/
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
https://www.evalor.es/tienda/
https://www.icert.es/
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• Trusted Shops (www.trustedshops.es): Certificació d’aspectes jurídics i
d’atenció al client per a botigues en línia. Inclou una garantia per a
compradors i un sistema de reputació opcional. És d’àmbit europeu i el
promotor és una entitat privada.

1.3.2 Enginyeria social

L’enginyeria social consisteix a obtenir informació confidencial directament dels
usuaris, és a dir, mitjançant un telèfon o correu electrònic es pretén que l’usuari
reveli contrasenyes, comptes bancaris, números de targeta de crèdit... Un cop s’ob-
tenen, aquestes dades es poden utilitzar per cometre un robatori, fer enviaments
massius des del compte de correu de l’usuari o escampar un virus a la xarxa. Les
pràctiques fraudulentes més habituals són:

• Pesca electrònica (phishing) o suplantació d’identitat: el ciberdelinqüent
es fa passar per una persona, empresa o institució de confiança; es posa en
contacte amb l’usuari mitjançant correu electrònic, i sol·licita la verificació
de certes dades. És molt habitual en el món de la banca i dels organismes
oficials amb moviment de diners. A causa de la seva popularitat, actualment
s’està fent servir el terme wi-phishing per designar el robatori de dades o
claus personals mitjançant les xarxes de wifi gratuïtes que trobem en llocs
públics.

• Smishing: és una variant del phishing, però en aquest cas arriba un missatge
per SMS que pretén que l’usuari realitzi alguna acció que li suposi un cost
addicional, com trucar a un número de tarifació addicional o visitar un web
fraudulent.

• Descaminament (pharming): consisteix a redirigir trànsit d’una pàgina
legítima a una altra de falsa que ha construït l’estafador. És a dir, es
creen pàgines idèntiques a pàgines originals, però amb un domini diferent,
habitualment sense un acccés segur (“http:” en comptes d’“https:”). Quan
l’usuari cerca aquella pàgina se’l redirigeix cap a la pàgina falsa sense que
se n’adoni. Un cop hi accedeix, el ciberdelinqüent obté accés també a la
informació per fer-ne el que vulgui.

• Correu brossa (spam): consisteix en l’enviament massiu de correus elec-
trònics no desitjats ni sol·licitats, habitualment amb finalitats publicitàries.
Les bústies de l’usuari s’omplen de missatges de remitents que no coneix.

• Spim: variant del correu brossa en la qual els missatges no desitjats ni
sol·licitats arriben per missatgeria instantània en comptes de per correu
electrònic.

https://business.trustedshops.es/
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’Content Management
System’, CMS

Són plataformes de software que
permeten desenvolupar un lloc
web destinat a la gestió de
continguts des d’un panell
d’administració.

Allotjament web, ’hosting’

Servei que ofereix al client un
espai en uns servidors amb
connexions permanents fiables
per poder publicar-hi un lloc web
i que estigui disponible a
Internet. També inclou altres
serveis, com ara correu
electrònic, bases de dades...

2. Disseny i desenvolupament de la botiga en línia

Les fases estàndard per a la creació d’un lloc web de comerç electrònic acostumen
a ser planificació, disseny, desenvolupament, publicació i manteniment.

A l’hora planificar i iniciar el desenvolupament d’un lloc web de comerç electrò-
nic s’ha d’analitzar, en primer lloc, la situació actual de l’empresa i la competència
que hi ha al sector, per poder elaborar un estudi de viabilitat i determinar si el
negoci és factible o no. A continuació cal definir els objectius que se cerquen, a
quin perfil de públic es dirigirà i els continguts que s’hi presentaran.

Un cop feta la planificació, cal escollir un disseny i una organització de continguts
que aconsegueixin aportar a l’usuari una experiència satisfactòria, que facilitin
la navegació al web i que alhora tinguin en compte la diversitat funcional i
tecnològica del públic. Així, aquesta fase inclou les decisions relacionades amb
la imatge digital de l’empresa i amb la usabilitat i l’accessibilitat del lloc web.

Quan ja es disposa del disseny comença la fase de desenvolupament, que es pot
fer des de zero, utilitzant una plantilla, o bé emprant un CMS. En aquesta fase es
codifica el lloc web i s’implementen les funcionalitats que ha d’oferir. Finalment,
també cal comprovar la visualització del lloc web en diferents navegadors i
dispositius mòbils.

Una vegada comprovat que tot funciona correctament, s’ha de publicar el lloc
web. Per a això cal pujar-lo al servidor on estigui allotjat el domini registrat.
Usualment, el nom del domini del lloc web ja s’ha registrat en la fase de
planificació, i per al seu allotjament es pot optar per algun servei de hosting. Hi ha
diverses empreses que l’ofereixen, com poden ser dinahosting.com, cdmon.com o
dondominio.com.

Finalment, s’ha de revisar que el lloc web sigui visible als principals cercadors,
i també pot resultar interessant instal·lar l’eina de seguiment estadístic Google
Analytics per obtenir informes per fer-ne el seguiment.

Cal prestar atenció sempre al manteniment del lloc, tant pel que fa als continguts
com a l’actualització, perquè sigui accessible a noves tecnologies o per afegir-hi i
modificar-ne funcionalitats, en funció dels resultats obtinguts. Cal entendre que el
lloc web com una cosa “viva”, que segueix creixent i canviant al llarg del temps.

En conseqüència, entenem que el procés de creació d’un lloc web no s’acaba mai,
ja que sempre caldrà actualitzar-ne continguts i revisar que els seus components
són els adients.

https://dinahosting.com/
https://www.cdmon.com/es/
https://www.dondominio.com/
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2.1 Disseny del web

El web ha de ser agradable per als usuaris i ha de complir els requisits dels
objectius per als quals està dissenyada. Quan es diu que un web ha de ser amigable
es fa referència al fet que no ha de transmetre rebuig, sinó que l’experiència
d’accedir-hi i consultar-la ha de ser satisfactòria i ha de fer venir ganes de tornar-la
a visitar.

Per aconseguir aquest objectiu, dues de les característiques més importants són
l’estructura que es donarà al web i com serà la navegació que es permetrà a
través del lloc. Totes dues han de ser consistents i intuïtives. També cal oferir
una bona funcionalitat, que faci el que ha de fer en un temps raonable, de manera
correcta i amb certa facilitat. La interactivitat que s’ofereix al lloc web també és
important i ha de tenir com a objectiu mantenir l’usuari informat en tot moment.

L’experiència d’usuari (User Experience o UX) treballa tots els aspectes
relacionats amb la interacció i la percepció que té l’usuari amb una interfície
o dispositiu, i cerca els elements per fer positiva i agradable aquesta
experiència. En l’experiència d’usuari hi intervenen l’arquitectura de la
informació, la usabilitat, l’accessibilitat i el disseny gràfic i d’interacció,
entre d’altres.

Una bona experiència d’usuari afavoreix la fidelització d’usuaris, el percentatge
de conversió d’usuaris a clients, l’augment del temps de navegació al web i la
millora la imatge de marca.

Amb l’arquitectura de la informació es defineixen el disseny, l’organització de la
navegació i l’etiquetatge i els sistemes de cerca d’una pàgina web, amb l’objectiu
de facilitar als usuaris trobar la informació i gestionar-la de forma eficaç.

La usabilitat indica el grau de facilitat amb el qual un usuari pot fer servir una eina,
un producte o una interfície concreta. Un aspecte important de la usabilitat d’una
pàgina web és que es visualitzi i funcioni correctament en els diferents dispositius
i navegadors que existeixen.

El disseny web adaptatiu o responsiu és una tecnologia que té l’objectiu
d’adaptar la interfície d’un web a qualsevol tipus de dispositiu.

L’accessibilitat, en termes de web, fa referència al fet de facilitar l’accés
universal als usuaris independentment de les seves capacitats físiques, sensorials
o intel·lectuals i de les característiques tècniques dels mitjans que utilitzin per
accedir-hi.

Cal assegurar, per exemple, que tots els continguts i components del web puguin
ser captats pels usuaris, que el text sigui llegible i entenedor o que els usuaris
disposin d’ajudes per evitar i corregir errors.
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CRM i ERP

CRM (Customer Relationship
Management) és una aplicació
destinada a la gestió de les
relacions amb els clients. Les
aplicacions ERP (Enterprise
Resource Planning) integren
totes les dades i els processos
financers, comptables i de
comerç electrònic d’una
organització o empresa.

2.2 Solució tecnològica

Temps enrere, per construir un lloc web i mantenir-lo actualitzat calia utilitzar
bàsicament editors d’HTML, pensats més per a la creació del web que per al seu
manteniment. Actualment, els sistemes de gestió de continguts fan que l’edició i
actualització de la informació d’un web sigui molt més senzilla.

Un sistema de gestió de continguts o CMS (Content Management Sytem)
és un programari que proporciona l’entorn i les eines necessàries per crear,
editar, gestionar i publicar contingut digital amb la col·laboració de diferents
usuaris.

Un sistema de gestió de continguts controla una o més bases de dades, que és on
s’emmagatzemen els continguts. El disseny del web i els continguts es controlen
de forma independent. Això permet fer canvis de disseny sense haver de modificar
el format dels continguts.

La majoria d’interfícies d’administració de CMS funcionen a través del mateix
web i habitualment són accessibles des de qualsevol equip connectat a Internet,
prèvia identificació. Es tracta d’interfícies gràfiques fàcils d’utilitzar i que
permeten configurar el lloc, gestionar, crear i publicar continguts sense haver de
tenir coneixements informàtics avançats.

A l’hora d’escollir un CMS per a un web de comerç electrònic cal trobar aquell que
millor encaixi amb els requeriments del projecte. Els CMS es poden classificar
segons la llicència sota la qual es distribueixen i els usos i les funcionalitats que
ofereixen.

Tenint en compte el tipus de llicència, els CMS es divideixen en aquells que
estan sota llicència de programari lliure (permeten l’accés al codi font, la seva
modificació, còpia i distribució) i els que són programari privatiu (el codi és de
propietat i no se’n permet l’accés lliure). La majoria de CMS pertanyen al primer
grup.

Segons el seu ús i funcionalitats, cal centrar-se en aquells pensats específicament
per implementar webs de comerç electrònic i que inclouen eines que permeten
la creació de catàlegs de productes, la definició d’atributs per als productes i la
configuració d’impostos segons el país de venda, entre moltes altres. Magento
(magento.com) i Prestashop (www.prestashop.com) són els CMS més utilitzats
en aquesta categoria:

Tant Magento com Prestashop són solucions de codi obert, però l’empresa pot
preferir solucions propietàries ja que, per una banda, pot voler desenvolupar un
programari a mida de les seves necessitats o bé, per l’altra, pot voler integrar
una solució de comerç electrònic comercial en la qual pugui tenir el suport i
manteniment evolutiu i correctiu assegurat. En funció de la mida de l’empresa
es pot optar per solucions de grans proveïdors de programari com ara IBM

https://magento.com/
https://www.prestashop.com/
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(ibm.co/2F4PAwn) o Oracle (bit.ly/2HTH94Y), o bé per solucions més petites i
econòmiques.

Una altra alternativa a les solucions anteriors són els programes que funcionen a
través del navegador d’internet, és a dir, les solucions com a servei en el núvol.
Es tracta d’una solució que no és cara i s’hi poden diferenciar dos grups de
programes: solucions per crear botigues en línia amb un domini individual, com
ara www.shopify.com o www.xopie.com, o bé solucions per crear botigues en
línia que formen part d’un web amb diverses botigues o marketplace, com ara
www.ebay.es.

Si l’empresa vol vendre en mercats internacionals, cal que el sistema o la solució
tecnològica escollida possibiliti aquesta estratègia global. Caldrà una plataforma
que permeti configurar diversos dominis, diversos idiomes, diverses monedes o
diversos mitjans de pagament, entre d’altres, per donar resposta a la diversitat
dels mercats.

2.3 Allotjament web

Per tal que un lloc web sigui accessible des d’Internet, cal que tots els fitxers que en
formen part estiguin allotjats a un ordinador que tingui les funcions de servidor
web. La majoria de les empreses no tenen un servidor web a les seves oficines
o instal·lacions, sinó que contracten el servei d’allotjament web a companyies
especialitzades, com per exemple cdmon (www.cdmon.com/ca) o dinahosting
(ca.dinahosting.com).

L’allotjament web o hosting és el servei que ofereix a l’usuari un espai en
uns servidors amb connexions permanents i fiables per poder publicar-hi un
lloc web i que estigui disponible a Internet. També inclou altres serveis com
correu electrònic, aplicacions, bases de dades...

Habitualment, les empreses de hosting ofereixen diverses opcions per contractar el
servei d’allotjament web. L’opció més bàsica consisteix en el servei d’allotjament
web compartit, on en un mateix ordinador hi trobem allotjats diferents llocs web;
per tant, aquests llocs web comparteixen els recursos de l’equip servidor. Una
altra opció és contractar un servidor virtual privat o VPS (Virtual Private Server),
la qual cosa significa que es contracta l’ús d’una màquina virtual. La tercera opció
passa per la contractació d’un servidor dedicat, és a dir, un ordinador servidor web
d’ús exclusiu per al client.

Servidor virtual privat (VPS)

Un servidor virtual privat (VPS) és un mètode que implementa en un sol equip (ordinador)
físic diferents màquines o ordinadors virtuals que funcionen com si fossin màquines
independents, cadascuna amb el seu propi sistema operatiu i podent ser administrades
i reiniciades sense afectar la resta. Els recursos físics, com la memòria o capacitat de
processador, es comparteixen en quotes garantides per a cada màquina virtual.

http://www-01.ibm.com/software/genservers/commerceproductline/
https://www.oracle.com/es/applications/customer-experience/ecommerce/solutions/index.html
http://www.shopify.com
http://www.xopie.com/
http://www.ebay.es/
https://www.cdmon.com/ca/
https://ca.dinahosting.com/
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Abans d’escollir una empresa d’allotjament o hosting s’han de valorar els següents
aspectes:

• Ubicació de l’allotjament web. Convé que estigui ubicat a Espanya o a
Europa per tal de proporcionar un nivell de protecció adequat, a part que,
com que el fus horari és el mateix, la transmissió i l’atenció al client són
més ràpides. Si l’empresa té una estratègia internacional, també cal tenir
en compte que, com més a prop estigui dels usuaris, millor. Tot i que la
ubicació de l’allotjament no és determinant, sí que cal tenir en compte que
els cercadors la veuen i pot influir en el posicionament.

• Velocitat de la pàgina web de l’allotjament. També és important, ja que
com més ràpid es carregui la pàgina, més trànsit, conversions i ingressos
es generen. A tall d’exemple, Google recomana un temps de resposta del
servidor per sota de 200 ms (mil·lisegons).

• Seguretat de l’allotjament. Implica la utilització de comptes, tallafocs i
actualitzacions automàtiques.

• Còpies de seguretat de les dades. El proveïdor de l’allotjament ha d’oferir
el servei de còpies de seguretat de les dades.

2.4 Selecció i registre de domini

L’accés a una pàgina web des d’un navegador implica que el navegador ha de fer
una petició a un servidor web determinat perquè aquest li transfereixi la informació
necessària (fitxers HTML, CSS, imatges...) per visualitzar la pàgina web. La
identificació dels equips connectats a Internet es fa a través de l’adreça IP que
tenen.

Recordar adreces IP és poc viable, per això s’utilitzen els noms de domini. El sis-
tema de noms de domini, DNS (domain name system), estableix una equivalència
entre les adreces IP d’equips, com servidors web i el seu nom de domini. Permet,
per exemple, que quan naveguem per internet no faci falta escriure l’adreça IP del
servidor web que volem visitar, sinó que podem escriure un nom de domini, molt
més fàcil de recordar.

Un nom de domini és un nom únic que permet identificar un lloc web a
Internet, per exemple: ioc.xtec.cat.

Els noms de domini s’organitzen en diversos nivells:

• Els dominis de nivell superior o Top-Level Domain (TDL) són adminis-
trats per la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Nombres
(ICANN) en un registre centralitzat als EUA. En aquest nivell hi trobem els
dominis genèrics (.com, .org, .edu, .net) i els dominis territorials (.cat, .es,
.uk, .de, .fr...).
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.com

Segons un estudi de Verisign
realitzat el 31 de març de 2017,

els dominis més utilitzats van
ser: .com, amb 128,4 M; .cn

(Xina), amb 21,4 M; .tk
(Tokelau); .de (Alemanya); .net;

.uk; .org; .ru (Rússia); .nl
(Holanda), i .xyz, amb 5,6M.

Vegeu: (goo.gl/n3hnMj).

• Els dominis de segon nivell són administrats per empreses registradores
de domini coordinades per l’ICANN. Són dominis que poden registrar els
usuaris que creen llocs web. S’escriuen just davant del codi de domini de
primer nivell, separats per un punt.

• Els dominis de tercer nivell i següents s’utilitzen normalment per crear
subdominis o redireccionar a un servidor determinat. S’escriuen just davant
del domini de segon nivell, separats per un punt.

Per exemple, en l’adreça ioc.xtec.cat, el TLD (domini de primer nivell) és “.cat”;
el domini de segon nivell, “xtec” i el domini de tercer nivell, “ioc”. IOC és un
subdomini de l’XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya).

Quan una empresa o organització vol publicar per primera vegada un lloc web
necessita escollir i registrar un nom de domini. A l’hora d’elegir el nom ha de
tenir en compte certs aspectes com ara el fet que ha de ser fàcil de recordar, que ha
de ser curt, que ha de ser senzill de pronunciar i que no ha de tenir guions, accents
o lletres no internacionals com ara la “ñ” o la “ç”.

La primera opció és utilitzar el nom de l’empresa, si la marca ja és reconeguda pels
usuaris o bé si se li vol donar més visibilitat; i la segona opció és utilitzar noms
més genèrics o paraules clau, on s’identifiquin els serveis o productes que ofereix
l’empresa, com per exemple Electrònica Ribes (www.electronicaribes.com) o
Neteges Terraferma (www.netegesterraferma.com).

Pel que fa a la terminació del domini es pot elegir entre un domini genèric (.com,
.net, .org, .info, .biz... ) o bé un domini territorial (.cat, .es, .fr, .it...). Si l’empresa
té un abast internacional, cal registrar també els dominis pertinents.

Exemple de nom de domini per a una promoció

En el llançament d’una promoció determinada hi ha empreses que utilitzen un lloc web
específic amb un nom de domini pensat per a la campanya. És el cas d’una campanya
de Granini que obsequia els seus consumidors amb caixes de fruita de temporada. Per a
la promoció creen un web en el domini frutaparadaryregalar.com. En la figura 2.1 podeu
veure una captura de pantalla de la promoció de Granini.

Figura 2.1. Exemple d’ús de domini per a una promoció

http://www.frutaparadaryregalar.com

https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml#home
http://www.electronicaribes.com
http://www.netegesterraferma.com/
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URL

URL (Uniform Resource
Locator; en català, ‘localitzador
uniforme de recursos’) és
l’adreça d’Internet escrita en
caràcters alfanumèrics que
localitza un document o recurs a
la xarxa. Està formada per tres
parts bàsiques: el protocol, el
domini i la ruta o el camí.

El domini és, doncs, l’adreça d’un web i, per tant, moltes vegades també
se l’anomena URL (Universal Resource Locator) o, en català, localitzador de
recursos universal.

Un cop triat el domini, cal saber si ja està registrat i, per tant, cal fer la consulta i
la comprovació.

El registre d’un domini es un servei que ofereixen la majoria d’empreses
d’allotjament web però també es pot fer en algun dels webs dedicats a registrar
dominis (per exemple, www.whois.com). Per registrar el domini cal que no estigui
ocupat. Quan s’inicia el procés de registre d’un domini, el primer que trobarem
serà un cercador per verificar-ne la disponibilitat, però també podeu utilitzar webs
com www.dondominio.com. En la figura 2.2 podeu veure una captura de pantalla
de la cerca de disponibilitat del domini “xtec.cat”.

Si un domini no està disponible es pot consultar qui n’és el propietari i quan caduca
el registre al web www.whois.com/whois. Quan es registra un domini es paga per
un període determinat (pot anar d’un fins a deu anys), i cal renovar-lo quan finalitza
aquest període.

Figura 2.2. Disponibilitat d’un nom de domini

2.5 Alta als cercadors i captació de trànsit

Un cop publicat el lloc web perquè sigui accessible arreu, cal fer-lo visible als
cercadors i utilitzar eines de promoció per assegurar un bon posicionament.

Donar d’alta un lloc web als cercadors no implica un posicionament bo, sinó
simplement informar els motors de cerca de l’existència del web. A part de Google,
cal tenir en compte també els cercadors més utilitzats en funció del país o països
on es vulgui tenir presència, com ara Yandex a Rússia o Baidu a la Xina. Els
següents enllaços, per exemple, permeten donar d’alta el lloc web als cercadors
que s’indiquen:

https://www.whois.com/
http://www.dondominio.com
https://www.whois.com/whois/
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El trànsit web és la quantitat
de dades que s’envien i es

reben des d’un lloc web.

Els diferents mètodes per
a la captació de trànsit es

tracten amb detall a la
unitat “El pla de

màrqueting digital
internacional”, d’aquest

mateix mòdul.

• Google: bit.ly/1mWmLms

• Bing: binged.it/2rLbL3s

• Baidu: bit.ly/2oI3ppx

La promoció d’un lloc web és imprescindible per estar present al mercat actual.
L’objectiu principal de promocionar un lloc web és incrementar el nombre de
visites, és a dir, generar trànsit cap al web i que els visitants s’acabin convertint en
clients. Interessa, per tant, que aquest trànsit sigui de qualitat i que els visitants
realitzin algun tipus d’acció al web.

El trànsit web es classifica segons quin sigui el seu origen i es distingeix entre:

• Trànsit directe, format per les visites que ja coneixen el web i hi accedeixen
després de teclejar l’URL al navegador. Aquest tipus de trànsit es pot
generar utilitzant campanyes en canals offline.

• Trànsit de cerca, format per les visites que arriben a través de cercadors.
El trànsit de cerca pot ser orgànic o SEO, quan prové del llistat de resultats
“naturals” de cerca, o bé pot ser de pagament o CPC (cost per clic), quan
prové d’algun anunci en el cercador.

• Trànsit de referència (referral), format per les visites que arriben des
d’enllaços situats a altres webs i que apunten a alguna pàgina del nostre
lloc web.

• Trànsit de campanyes, format per les visites que arriben des d’accions de
màrqueting en línia, per exemple des d’una campanya de correu electrònic.
Per controlar la campanya que origina la visita s’utilitzen els enllaços amb
etiquetes que en tracen la procedència.

En funció dels objectius, els mètodes per a la captació de trànsit són variats, i
es pot:

• Donar d’alta el web en cercadors i directoris.

• Millorar l’experiència d’usuari del web.

• Optimitzar el web per a cercadors (SEO).

• Oferir contingut de qualitat i optimitzat (fent un bon ús de les paraules clau).

• Aconseguir enllaços cap al web des d’altres webs de qualitat, també anome-
nat link building.

• Utilitzar les xarxes socials.

• Utilitzar campanyes de correu electrònic.

• Contractar publicitat en cercadors i xarxes socials.

• Contactar amb influencers per fer màrqueting d’afiliació.

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl
https://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
http://zhanzhang.baidu.com/linksubmit/url
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Llocs web multilingües

Podeu consultar la informació
que facilita Google sobre la
configuració i administració de
llocs web amb múltiples llengües
i per a diverses regions a
goo.gl/Nfkiue.

’Search Console’

Podeu consultar la informació
que facilita Google sobre l’eina
Search Console a
goo.gl/7sEkDV.

• Utilitzar estratègies de captació de trànsit en el món offline.

Per tal de mesurar i analitzar com està funcionant el web i si s’estan aconseguint els
objectius previstos, convé instal·lar també l’eina de seguiment estadístic Google
Analytics (goo.gl/ZGwtju), que ara mateix és l’eina de referència en l’analítica
web.

2.6 Configuració regional

En funció dels mercats als quals es dirigeixi el web caldrà preveure les correspo-
nents adaptacions amb relació a l’idioma, la moneda o els impostos.

L’idioma de l’usuari és un element a tenir en compte en qualsevol estratègia
comercial. L’idioma genera proximitat i és per això que convé adreçar-se al públic
objectiu en el seu mateix idioma.

Els webs multilingües són habituals en les empreses que operen en mercats com el
nostre on conviuen dos idiomes, el català i el castellà, i també en totes aquelles que
tenen una estratègia internacional, que han de considerar, com a mínim, l’anglès,
a part dels idiomes del mercat nacional. En les estratègies internacionals, el
més habitual és desenvolupar un web, per a cadascun dels mercats on s’opera,
en l’idioma d’aquell mercat.

En aquestes estratègies convé assegurar-se que l’idioma que se li carrega a
cadascun dels usuaris quan arriba al web és el més adient. Per exemple, que se
li carregui l’idioma de la ubicació on és l’usuari o que, en accedir al web, pugui
escollir l’idioma.

Des del punt de vista tècnic, a part que el domini del web tingui l’extensió
territorial corresponent (.de, .fr .uk...), per tal que els cercadors identifiquin
l’idioma correctament també és important decidir l’estructura de les diferents URL
del web. Per exemple, en una URL com ara macsports.com/ca, ‘ca’ indica l’idioma
i els cercadors així ho entenen. Una altra solució seria incorporar un subdomini,
per exemple ca.macsports.com, on ‘ca’ també està indicant l’idioma d’una forma
comprensible per als cercadors.

L’eina Search Console de Google permet indicar a quins països o mercats
específics s’adreça cadascuna de les versions del web.

A part de fer servir l’idioma local, altres indicadors que Google també té en compte
i que poden millorar el posicionament del web en un determinat mercat són, per
exemple, incloure a les pàgines números de telèfon i adreces locals o enllaços
d’altres llocs locals, fer servir la moneda local o utilitzar Google My Business
(goo.gl/1M6rtV).

Quant a la moneda, cal preveure també la moneda local, tant a l’hora de mostrar
els preus com en els pagaments. Cal prestar atenció als tipus de canvi i a qüestions
com ara els arrodoniments o els símbols de moneda.

https://support.google.com/webmasters/answer/182192?hl=es
https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=es
https://www.google.es/intl/es/analytics/
https://macsports.com/ca/
https://ca.macsports.com
https://support.google.com/business/?hl=ca#topic=4539639
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La gestió d’impostos és també una qüestió rellevant i cal adaptar el web a les
característiques fiscals de cada mercat local. Si és el cas, cal incloure la integració
de l’IVA aplicable al país del client durant tot el procés de compra, tenint en
compte que, tant en el resum de la comanda com en el justificant de recepció,
cal informar el client del preu del producte, de l’import de l’IVA, del tipus d’IVA
aplicat, de les despeses, si n’hi ha, i del preu final a pagar.

2.7 Elements i funcionalitats de la botiga en línia

El disseny del web de comerç electrònic i les característiques i funcionalitats que
el conformen tenen com a objectiu aconseguir que l’experiència de navegació de
l’usuari sigui positiva; ha de ser funcional, de forma que la navegació sigui fàcil
i intuïtiva.

El disseny del web de comerç electrònic ha d’estar al servei de l’objectiu final
d’una botiga en línia que en definitiva és que l’usuari compri. El procediment de
compra ha de ser senzill i ha d’estar ben pautat, per tal de no generar incerteses
innecessàries i facilitar que l’usuari completi la compra.

Els principals elements i funcionalitats que configuren una botiga en línia són:

• Informació legal

• Pàgina d’inici o ‘aparador web’

• Catàleg de productes

• Carret de compra

• Procés de comanda o ‘checkout’

– Formulari de dades

– Formes i terminis de lliurament

– Formes de pagament

• Registre d’usuaris

El procés de compra d’un usuari en el comerç electrònic ressegueix bàsicament
aquests elements, des que l’usuari accedeix al web fins que completa la compra.
Aquest camí marca l’anomenat embut de conversió, atès que en cadascuna de les
fases del recorregut hi sol haver un percentatge d’abandonament i, a mesura que
s’avança, el nombre d’usuaris va disminuint.

El funcionament i els resultats de la botiga en línia s’avaluen també a partir de
les dades d’aquest embut de conversió i, més enllà del nombre de conversions i
del valor d’aquestes conversions, és fonamental conèixer les dades que dibuixen
aquest embut, com ara: visitants que arriben a la pàgina, visitants que consulten
el catàleg, visitants que omplen el carret, visitants que inicien el checkout i,
finalment, visitants que completen el checkout o conversions. L’anàlisi d’aquestes



Comerç digital internacional 49 Comerç electrònic

dades és clau per detectar i millorar aquells elements del web que poden estar
tenint un impacte negatiu en la conversió.

Per facilitar que els usuaris completin la compra amb èxit, més enllà dels elements
necessaris per a la compra pròpiament dita, cal que la interacció amb el web generi
valor per al client. Així, el web ha d’oferir:

• Informació abundant però sobretot rellevant, en relació amb les caracterís-
tiques del bé o servei.

• Confiança, atès que haurà de pagar amb antelació un producte o servei que
rebrà més endavant.

• Rapidesa, professionalitat i proactivitat en la resolució de conflictes.

• Satisfacció i, si pot ser, la creació de llaços emocionals.

La compra a través d’internet ha de prioritzar la senzillesa d’ús per l’usuari
i el procediment ha de ser com més ràpid millor per no perdre l’oportunitat
de venda. L’experiència ha de ser positiva per al consumidor, perquè això
facilitarà la repetició de la compra.

2.7.1 Informació legal

El comerç en línia ha d’oferir als clients transparència, fiabilitat i confiança. La
informació legal sobre el negoci ha de figurar en un lloc ben visible i ha d’incloure:

• Dades de l’empresa

• Informació de contacte

• Política de privacitat i protecció de dades

• Condicions generals de contractació

• Condicions de lliurament i devolucions

• Mitjans de pagament

Model genèric de text per informar sobre la titularitat del lloc web

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i comerç electrònic, s’indiquen les dades d’informació general de (indiqueu lloc web):

• Titular: (nom i cognoms o denominació social)

• CIF: (número)

• Adreça: (adreça postal)

• Contacte: (correu electrònic)
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• Tel.: (número)

• Fax: (número)

• Dades de registre:

Quan es tracta d’un lloc web d’una empresa o professional que per realitzar la seva
activitat requereix autorització administrativa o inscripció a qualsevol registre, han
de constar-hi les dades d’aquesta autorització o registre.

És habitual que el client hagi d’acceptar les condicions generals de contractació i
les condicions de compra per completar el procés de comanda.

2.7.2 Pàgina d’inici o ’aparador web’

De la mateixa manera que el primer que es veu en una botiga física és l’aparador,
en una botiga en línia el primer que es visualitza és l’aparador web, a la pàgina
d’inici. Aquesta pàgina ha de captar l’atenció de l’usuari i s’utilitza per ubicar
promocions, descomptes i ofertes que provoquin la compra o bé la navegació pel
web.

La figura 2.3, la figura 2.4 i la figura 2.5 mostren exemples de diferents aparadors.
Tal com es veu a la figura 2.3, a l’aparador de Wala, una botiga de roba esportiva,
bàsicament es mostren descomptes i es presenten les noves col·leccions d’algunes
marques.

Figura 2.3. Aparador de wala

https://www.walashop.com/ca/

Levi’s dona la benvinguda al web amb una finestra emergent que ofereix un 10%
de descompte més l’enviament gratuït als nous subscriptors. El tret diferencial del
seu aparador és el d’un vídeo publicitari (vegeu la figura 2.4 o mireu directament
el video):



Comerç digital internacional 51 Comerç electrònic

Els influenciadors

L’influencer és una persona que
compta amb certa credibilitat
sobre un tema concret. Gràcies a
la seva influència a les xarxes
socials, les marques els tenen en
compte en les campanyes de
màrqueting en línia i es poden
arribar a convertir en
prescriptors de la marca.

Figura 2.4. Aparador de Levi’s

http://www.levi.com/ES/es_ES/

https://www.youtube.com/embed/ZgcgFP9nGqY?controls=1

A la figura 2.5 es veu com Desigual també ofereix un 10% de descompte per la
primera compra als nous subscriptors, però en aquest cas el tret característic és
la utilització de la imatge de Dulceida, una influenciadora (influencer), per captar
l’atenció del comprador (vegeu figura 2.6).

Figura 2.5. Aparador de Desigual (1)

http://www.desigual.com/ca_ES

Figura 2.6. Aparador de Desigual (2)

http://www.desigual.com/ca_ES

https://www.youtube.com/embed/ZgcgFP9nGqY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/ZgcgFP9nGqY?controls=1
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Les promocions són una eina per atreure possibles compradors i mantenir l’interés
dels clients i sovint s’ubiquen a la pàgina d’inici.

Exemple de promocions: Ulabox

Ulabox es presenta com el supermercat en línia de tota la vida i ofereix promocions de tot
tipus, tant a l’aparador com a la secció de Promos (www.ulabox.com/promos).

2.7.3 Catàleg de productes

En el comerç electrònic el catàleg de productes és determinant per a la venda.
El consumidor s’ha de sentir còmode consultant l’assortiment. Els productes,
i la informació gràfica i textual que els acompanya, han de tenir un tractament
prioritari perquè afecta directament la decisió de compra. La disposició dels
productes per categories i la inclusió d’un motor de cerca són dues opcions que
es recomanen.

Les fotografies han de tenir protagonisme. Com que el consumidor no té el pro-
ducte físic a disposició (per provar-lo, per exemple), cal potenciar les fotografies
dels productes a fi d’explicitar-ne la credibilitat i afavorir la compra. Cal utilitzar
fotografies de producte professionals, ben il·luminades, amb un fons blanc o pla i
que permetin consultar-lo des de diferents perspectives.

El text ha d’alimentar el desig de compra. El contingut textual ha de ser breu i,
alhora, incrementar l’interès pel producte.

Els factors a tenir presents a l’hora de dissenyar el catàleg són:

• Imatge del producte. Una bona imatge facilita la venda per internet, ja que
permet transmetre les propietats del producte i la seriositat de l’empresa.
Les imatges ampliades (zoom) i els vídeos ajuden a minimitzar la barrera
de la no percepció visual i tàctil.

https://www.ulabox.com/promos
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• Atributs o característiques dels productes. La caracterització dels
productes és clau per organitzar el catàleg, i com més ordenada està la
informació a la base de dades, més fàcil és organitzar i localitzar els
productes.

• Descripció del producte. La descripció ha de ser el més completa possible,
ja que és un factor clau en el moment d’avaluar les alternatives. Tant els
atributs com la descripció del producte són elements de diferenciació i
posicionament als cercadors i, per tant, cal estudiar-ne bé el redactat, per
tal de generar el major nombre de visites a la botiga en línia.

• URL amigables. Convé que les URL de les pàgines del catàleg, tant les
de les categories com les de les fitxes de producte, facin referència al seu
contingut i continguin paraules clau per tal de millorar el posicionament als
cercadors.

• Organització en categories i subcategories. Cal una correcta estructuració
dels productes i cal assignar-los característiques específiques (material,
color, talla, marca, fabricant...). Convé que els productes es puguin assignar
a diferents categories i també que es puguin filtrar en funció de determinats
criteris (preus, categories, materials, colors, tipus...).

• Visualització de productes relacionats, complementaris i recomanats a
la pàgina de detalls del producte. Aquestes relacions es poden establir en
base als atributs de cada producte o a compres anteriors.

• Motor de cerca. Convé incloure un cercador que permeti fer consultes dins
del catàleg a partir del nom del producte o d’algun dels seus atributs.

A tall d’exemple, Ikea disposa d’un dels catàlegs més elaborats, ja que, per una
banda, localitzar un producte és una tasca àgil i ràpida i, per l’altra, la informació
del producte és molt completa (vegeu la figura 2.7 i la figura 2.8).
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Catàleg en línia d’Ikea

Cada any Ikea promociona el seu
catàleg (goo.gl/5BNhtN) i

ofereix la possibilitat de
sol·licitar-lo, visualitzar-lo a

través de la seva app o bé
consultar-ne la versió digital a

goo.gl/WwLijc.

Figura 2.7. Catàleg d’Ikea (1)

http://www.ikea.com/es/es/catalog/allproducts/

Figura 2.8. Catàleg d’Ikea (2)

http://www.ikea.com/es/es/catalog/allproducts/

Recomanacions de productes i venda associada

La venda associada (en anglès, cross selling) és una tècnica que consisteix a vendre
uns productes juntament amb d’altres de complementaris o serveis addicionals.
Aquesta tècnica s’utilitza també en els canals de venda tradicionals, però la seva
creixent utilització ha arribat gràcies al desenvolupament del comerç electrònic i
a la gran quantitat d’informació sobre clients.

http://ca.ikea.com/es/ca/ms/es_ES/campaigns/conseguir-catalogo-ikea/index.html
http://onlinecatalogue.ikea.com/ES/ca/IKEA_Catalogue/?index
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La venda associada, o cross selling exigeix conèixer molt bé els hàbits de
consum i compra dels clients atès que cerca incrementar les vendes amb
productes que, inicialment, no es plantejaven comprar.

Aquesta tècnica demana conèixer molt bé els hàbits de consum i compra del
públic objectiu, perquè aquest relacioni els productes i s’afavoreixi així la compra
conjunta. La venda associada necessita saber les necessitats del consumidor per
satisfer-les

Exemple de venda associada

Al web de la distribuïdora francesa d’articles tecnològics Pixmania (www.pixmania.es), la
recerca i selecció d’una tauleta porta al resultat que es mostra a la imatge. Com s’aprecia,
la distribuïdora mostra al consumidor les característiques bàsiques del producte que vol
adquirir i, a més, sota l’epígraf “productes relacionats” mostra altres referències que li poden
interessar, d’esquerra a dreta: un monitor, un ordinador portàtil, un altre model de tauleta i
una impressora.

En el comerç electrònic, les recomanacions de productes per aconseguir una
venda associada es poden utilitzar de diverses maneres:

• Per promocionar productes complementaris.

• Per ajudar els usuaris a descobrir noves marques i productes alternatius.

• Per suggerir als compradors productes de tendència o de major venda.

• Per augmentar la visibilitat de productes de temporada.

Per establir les recomanacions s’utilitzen algoritmes basats en el comportament,
la intenció de compra i les compres passades que permeten oferir a cada client
els productes que li poden resultar més rellevants.. Aquests algoritmes permeten,
per exemple, evitar les recomanacions de productes ja comprats anteriorment
o que ja siguin a la cistella i també permeten establir regles en funció de les
diferents variables que entren en joc, com ara el preu, la marca, la categoria, la
novetat... Permeten, per exemple, aplicar la tècnica coneguda com a up-selling i
limitar les recomanacions a productes similars de gamma superior que assegurin
un increment dels marges.

Les recomanacions de compra poden aparèixer en les diferents fases del procés de
compra i perquè siguin efectives cal que millorin aquest procés. Convé utilitzar

https://www.pixmania.es
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imatges de productes atractives, preus anteriors ratllats, valoracions d’altres
usuaris, botons de vista ràpida o enllaços per afegir articles directament a la
cistella.

Les recomanacions de producte tenen com a objectiu millorar el procés de
compra.

Exemple de possibles recomanacions segons la pàgina del web

• Pàgina d’inici: els més venuts, tendències, novetats, productes visitats, rebaixes..

• Pàgina del carret: altres persones van comprar això, peces per completar el conjunt,
productes relacionats, els més venuts...

• Pàgina de cerca interna: productes visitats, els més venuts, els més vistos, tendències,
novetats...

• Pàgina de cerca sense resultats: productes relacionats disponibles...

• Pàgina de producte: peces per completar el conjunt, altres clients també van comprar,
productes vistos, productes relacionats, productes similars, els més venuts d’aquesta
categoria...

2.7.4 Carret de compra

El carret, dins de la decisió de compra, juga un paper molt important en la
conversió. A l’hora de mostrar la informació, cal mostrar correctament i amb
detall totes les dades: quantitat del producte, impostos, despeses d’enviament o
descomptes.

Les despeses addicionals, com ara les despeses d’enviament, han de ser clares i
s’han d’explicitar sense opció a confusió. En cas contrari, es genera desconfiança
en els consumidors.

L’edició i la modificació del carret ha de ser fàcil i l’actualitzacó dels imports
o descomptes ha de funcionar a la perfecció, perquè el comprador sàpiga en tot
moment l’import exacte de la compra.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament són un dels principals motius d’abandonament del
carret i és per això que la política de despeses d’enviament és una peça clau
en l’estratègia de comerç electrònic, perquè afecta directament l’experiència de
compra i el seu impacte en les vendes i en la rendibilitat del negoci en línia és
notable.

És molt important que la política de despeses d’enviament sigui clara i transparent
per a l’usuari al llarg de l’experiència de compra. No n’hi ha prou amb incloure-la
a les condicions generals. Si no hi ha costos ocults, es genera més confiança i la
taxa d’abandonament del carret disminueix.
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L’estratègia més habitual i que solen utilitzar la majoria de botigues en línia és la
d’oferir l’enviament gratuït a partir d’un llindar mínim de comanda. L’enviament
gratuït és un argument de venda molt ben valorat pel client.

El llindar a partir del qual les empreses ofereixen les despeses d’enviament
gratuïtes està relacionat, forçosament i en primer lloc, amb el cost dels enviaments
i amb el marge que deixa la venda dels productes per cobrir aquestes despeses.

A partir d’aquí, el més habitual és calcular aquest import amb relació al tiquet
mitjà. Es tracta que l’al·licient de les despeses d’enviament gratuïtes serveixi
per empènyer el client a gastar una mica més per aconseguir-les, comprant
productes que no havia previst inicialment. Així, en posar un llindar, el tiquet
mitjà de compra augmenta i es fomenta la venda associada (cross selling).

Es tracta que l’import a partir del qual les despeses són gratuïtes estigui per sobre
del tiquet mitjà però no excessivament lluny d’aquest import, de forma que el
client pugui considerar raonable realitzar una despesa addicional a la botiga, a
canvi d’estalviar-se les despeses d’enviament.

Altres estratègies que es poden utilitzar són:

• Establir una quota anual que inclogui les despeses d’enviament de totes
les comandes que es facin. Aquesta és una opció que utilitzen els grans
e-commerce com ara Amazon. El client realitza un únic pagament anual i
durant aquest període no ha de pagar despeses d’enviament.

• No carregar les despeses d’enviament al client. Sempre que els marges
ho permetin, una política que pot seguir l’empresa és fer-se càrrec d’un
percentatge o del total d’aquests costos i reduir, d’aquesta manera, el preu
del producte.

• Oferir despeses d’enviament gratuïtes a la primera compra per crear confi-
ança. La confiança és un dels factors que més valoren els clients a l’hora de
realitzar una compra i, si dubten entre fer la compra en una botiga nova o bé
en una on ja són clients, el fet d’oferir les despeses d’enviament gratuïtes a
la primera compra pot ajudar a decantar la balança i aconseguir la conversió.

• Oferir diverses modalitats de lliurament, de forma que el client pugui
escollir una opció més econòmica a canvi d’esperar més o d’anar a buscar
la comanda en un punt de recollida.

Cal observar què fa la competència i a partir d’això anar provant diferents
alternatives (llançant promocions amb data d’inici i final), amb l’objectiu de trobar
una política de despeses d’enviament sostenible que retorni la màxima conversió.

2.7.5 Procés de comanda o ’checkout’

El procés de comanda (checkout) permet als clients demanar els productes que
tenen al carret de compra. Aquest procés pot estar dividit en diverses pàgines o,
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altrament, pot figurar tot en una mateixa pàgina, format que s’adapta millor als
mòbils; però, en qualsevol, cas ha de ser tan ràpid i senzill com sigui possible.

Si el procés es fa en diverses pàgines, convé que l’usuari vegi en tot moment en
quina fase del procés es troba, per exemple mostrant una barra de progrés que li
indiqui el pas on és i quants passos li falten per completar la compra.

Per poder completar el procés de comanda, el client ha de proporcionar les
següents dades:

• Identificació com a client o com a convidat

• Forma de lliurament

• Direcció de lliurament

• Direcció de facturació

• Forma de pagament

Identificació

La recollida de les dades del client per a la tramesa és un dels moments crítics del
procés de compra que en pot motivar l’abandonament. Segons estudis d’usabilitat
i conversió, el procés d’identificació que comporta la compra és un dels motius
d’abandonament del carret.

Es pot optar per sol·licitar només les dades indispensables per a la tramesa, és a
dir, per permetre la compra com a convidat o sense registre, o bé es pot exigir
el registre complet de l’usuari, i demanar un nom d’usuari i una contrasenya per
poder processar el pagament.

En la compra anònima o sense registre, a part d’eliminar les possibles reticències
del client, el procés és més ràpid, perquè s’ha d’incorporar menys informació, i es
disminueix l’abandonament.

La compra amb registre alenteix el procés i pot fer perdre alguna venda però, a
canvi, permet a l’empresa obtenir les dades dels clients per poder-s’hi adreçar
més endavant i fidelitzar-lo.

Formes i terminis de lliurament

El lliurament és un dels factors més importants a l’hora de triar entre una botiga
en línia o una altra i els terminis de lliurament són determinants. Un lliurament
ràpid i segur és un element clau per a la fidelització del client.

El comerç electrònic pot enviar la compra al client de diferents formes:

• El consumidor compra a través de la botiga virtual, però recull el producte
a la botiga física (mateixa empresa).
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• El consumidor compra a través de la botiga virtual i el producte s’envia a
l’adreça postal que s’indica.

• El consumidor compra a través de la botiga virtual, però recull el producte
en un punt de recollida. És una opció menys costosa que l’anterior perquè
no es tracta d’enviaments personalitzats i s’eviten, per exemple, els segons
lliuraments. Convé preveure sempre aquesta opció, a més de l’anterior,
perquè la flexibilitat que aporta dona seguretat als clients i repercuteix
positivament en les vendes.

Pel que fa als terminis, els enviaments en terminis curts tenen un cost més elevat
que els lliuraments en terminis més llargs tot i que, habitualment, els primers són
de més qualitat i ofereixen una fiabilitat més alta. L’avantatge dels segons és que,
com que el cost és menor, l’empresa es pot plantejar més facilment no repercutir-lo
al client i oferir l’enviament gratuït o, si més no, repercutir-lo només en part.

En qualsevol cas, la tendència és que els terminis siguin cada cop més curts i
amb més valor afegit, com ara que les entregues siguin flexibles i programades i
que se’n pugui fer el tracking en tot moment. L’entrega immediata va guanyant
importància i els clients comencen a estar disposats a assumir un cost addicional
a canvi de la garantia d’un bon servei.

Les botigues locals també poden oferir terminis de lliurament de només poques
hores, sempre que el lliurament es realitzi a poca distància i la plataforma de
comerç electrònic permeti configurar àrees de lliurament pròximes.

Formes de pagament

El pagament és el moment crític de la compra per internet. El consumidor ha de
percebre que no hi ha un risc de frau en la compra i en la utilització de les dades
personals i financeres. En cas contrari, pot arribar a abandonar la pàgina. Un
segell de qualitat afavoreix que la percepció sigui positiva.

De la mateixa manera que en una botiga física el client disposa de diferents formes
d’efectuar el pagament, a les compres en línia cal assegurar-se d’oferir també
aquesta diversitat. La idea és que com més sistemes de pagament hi hagi, més
llibertat té el client d’escollir el que més li agradi o el que li sigui més còmode per
realitzar el pagament.

Els criteris que es tenen en compte en el moment d’elegir un mitjà de
pagament són la seguretat en les transaccions, la facilitat d’ús i els costos
implicats en el mitjà de pagament.

Si s’opera en mercats internacionals, per tal de minimitzar les comissions, convé
disposar d’un compte bancari en cadascun dels mercats. Depenent dels mercats
i del volum de les transaccions, també cal valorar la contractació d’una empresa
proveïdora de serveis de pagament en línia (payment service provider), que s’ocupi
de gestionar i de garantir els pagaments en línia.
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Proveïdors de serveis de
pagament en línia

Adyen (www.adyen.com) és una
empresa proveïdora de serveis de

pagament en línia que s’ocupa,
entre d’altres, dels pagaments de

Mango o Netflix a tot el món.

La diversitat dels mercats internacionals fa que les empreses, per tal d’adaptar-se
a cada mercat, hagin de treballar amb un gran nombre de mitjans de pagament
diferents. Les empreses proveïdores de serveis de pagament en línia accepten una
gran diversitat de formes de pagament i són clau per a l’expansió de les empreses
que s’han d’adaptar a mercats molt diferents. A la Xina, per exemple, només un
1% dels pagaments es realitzen amb targetes de crèdit internacionals. Les tres
principals formes de pagament al país són UnionPay Xina, Alipay i Tenpay.

En els últims anys les formes de pagament preferides per l’usuari del comerç en
línia, tant pel que fa a la seguretat com pel que fa a la comoditat, són les targetes de
crèdit/dèbit i PayPal. Un fet a destacar és que el pagament contra reemborsament
va disminuint de forma continuada, fet que posa de manifest que el comprador
confia cada vegada més en el comerç electrònic.

2.7.6 Registre d’usuaris

Sovint el registre d’usuaris es realitza durant el checkout però igualment la botiga
virtual ha de disposar d’una àrea específica per al registre d’usuaris, on es puguin
facilitar les dades i subscriure’s al butlletí electrònic. El butlletí es pot utilitzar,
entre d’altres, per informar de novetats al web o per notificar ofertes i descomptes.

Un cop registrats, els usuaris poden accedir a la zona d’usuaris i modificar les
seves dades personals, donar d’alta direccions d’enviament, fer el seguiment de
les seves comandes o consultar l’històric de les comandes, entre d’altres.

Per tal d’incentivar el registre, es pot oferir algun benefici al client, com ara
la descàrrega d’una publicació o algun descompte. Un usuari registrat és un
usuari interessat (lead) al qual es pot tornar a contactar més endavant per intentar
convertir o fidelitzar. A més, les dades obtingudes es poden analitzar i obtenir així
informació sobre el funcionament de la botiga o l’evolució de l’audiència.

2.8 Mitjans de pagament

Podem distingir entre sistemes de pagament en línia, que requereixen l’accés a
un servidor per realitzar un pagament, i sistemes de pagament fora de línia o off-
line que no exigeixen aquesta connexió, perquè les autoritzacions es fan de forma
diferida.

En qualsevol cas, els sistemes de pagament que cal considerar en el comerç
electrònic són: targetes de crèdit/dèbit, PayPal, sistemes de pagament fora de línia,
com ara el contra reemborsament (COD o cash on delivery) o la transferència
bancària, pagaments a través del mòbil (per a les compres que es fan directament
amb aquest dispositiu) i, fins i tot, pagaments amb diners virtuals.

La targeta de crèdit/dèbit (TPV virtual) és el mitjà de pagament electrònic més
comú i acceptat a causa de l’ús generalitzat de les targetes de de dèbit i de crèdit.

https://www.adyen.com/
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Crear un compte Paypal

Per obtenir més informació i/o
crear un compte de PayPal podeu
consultar: goo.gl/luzc5.

És el mitjà més habitual tant en l’àmbit nacional com l’internacional gràcies a la
universalitat de les targetes que accepta (Visa, Mastercard, American Express...).

El pagament amb targetes en línia es pot fer en mode SSL o en mode 3DSecure.
Per al venedor, el principal avantatge del mode 3DSecure, a banda de no suposar
cap cost afegit, és que en cas de frau és el banc emissor de la targeta del comprador
qui l’assumeix. Com a inconvenient, cal tenir en compte, però, que pot provocar
abandonaments de vendes per qüestions com ara que el client no disposa d’una
targeta amb sistema d’autenticació 3D Secure, que l’usuari no recorda el PIN de
la targeta específic per a compres en línia o que falla el procés d’autenticació per
motius de maquinari (com, per exemple, l’SMS al mòbil).

PayPal (www.paypal.com/es/home) és un sistema de cartera virtual molt utilitzat
a internet. Un sistema de cartera virtual és una aplicació que permet als usuaris re-
alitzar pagaments electrònics, ja que recull tota la informació financera necessària
per realitzar la transacció.

Quan es fa un pagament amb cartera virtual, el comprador únicament necessita
recordar les credencials d’accés (normalment nom d’usuari i contrasenya) per
poder autenticar-se a la seva cartera. Un cop s’ha autoritzat el pagament, la
cartera s’encarrega d’obtenir els diners de la font especificada pel client (número
de compte bancari o número de targeta de dèbit i/o crèdit).

PayPal cobra una tarifa a les empreses per la recepció de pagaments que depèn
del volum de vendes mensuals. A tall d’exemple, una empresa amb un volum
de vendes entre 10.000 i 50.000 euros mensuals pagava, al 2020, una tarifa del
2,9% més 0,35 euros per transacció (Podeu consultar les tarifes actualitzades a:
goo.gl/5bX9G1).

Els principals avantatges de PayPal són el seu abast internacional, l’alt grau de
seguretat que ofereix tant al venedor com al comprador, la rapidesa i la facilitat
que suposa el procés de pagament en línia. A més, té un sistema avançat de gestió
del frau que permet reduir els nivells de pèrdua de clients fins a nivells molt baixos.
També té un sistema de resolució de disputes que permet mitjançar en cas de
reclamacions entre compradors i venedors.

Com a inconvenients del sistema PayPal, per una banda es poden citar les
comissions i, per l’altra, el fet que quan es realitza una venda cal transferir els
diners del compte de PayPal al compte bancari de l’empresa.

Quant als pagaments fora de línia, el pagament contra reemborsament es
considera el mètode més segur per al comprador, ja que no paga la comanda fins
que no la rep al domicili i comprova que tot està correcte. Aquest mètode sol
incloure un recàrrec que es repercuteix sobre el preu final. El principal avantatge
és la confiança que transmet al client que desconfia d’internet. Els inconvenients
per al venedor són l’augment del cost del producte, la demora en el pagament
i l’augment del percentatge de les devolucions per culpa del canvi d’opinió del
client en el moment de la recepció de la mercaderia.

Quant als pagaments a través dels dispositius mòbils, hi ha diferents tipologies:
la transferència de diners entre usuaris, com és el cas de Bizum, la compra

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
https://www.paypal.com/es/home
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant
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Bitcoin

Consulteu més informació
relacionada amb el bitcoin a:

bitcoin.org/es.

en botigues en línia a través d’aquest dispositiu (m-commerce) o els pagaments
mòbils al punt de venda a través de tecnologia NFC o codis QR.

Bizum

Bizum és una forma instantània, fàcil i segura de pagar amb el mòbil. Un sistema de
pagament que funciona d’un compte bancari a un altre i que està integrat a l’aplicació del
banc de l’usuari. Permet pagar a particulars, comprar a comerços i botigues en línia i
compta amb el suport dels principals bancs. Podeu consultar el seu web: bizum.es.

Per pagar amb el mòbil les compres en línia que es realitzen amb aquest dispositiu
es poden utilitzar les aplicacions dels diferents bancs i operadors que ofereixen
moneders digitals, com ara BBVA Wallet, Bankinget Pagos TVM, Caixa-Bank
Pay, imaginBank, Santander Wallet, Sabadell Wallet, Bankia Wallet o Vodafone
Wallet i Orange Cash.

Quant als pagaments amb diners virtuals, el bitcoin és una moneda digital que
s’està utilitzant en algunes botigues en línia per comprar de forma anònima, ja
que no es necessita passar la targeta, teclejar un PIN o firmar res. Els comerços
tradicionals l’estan començant a introduir a les seves plataformes com a forma de
pagament. No obstant això, com que encara no està gaire estesa, existeixen llistats
de botigues on es pot fer servir (www.dondecomprarconbitcoins.com) i mapes,
com el de coinmap (coinmap.org), on s’indica on es pot pagar amb bitcoins.

2.9 Atenció al client

El comerç en línia ha de posar a disposició del client les eines necessàries per a
l’assistència a la compra o per a la resolució de les possibles incidències.

Les empreses han d’elegir els canals de comunicació que posen a disposició dels
clients, així com la manera d’administrar-los, en funció de les característiques
dels seus clients, del tipus de relació que hi vulguin establir i dels recursos de què
disposin per gestionar-los.

Les preferències dels clients pel que fa als diferents canals poden ser diverses però
sovint estan directament relacionades amb l’edat dels clients. Les persones més
grans prefereixen el telèfon o el correu electrònic, menys invasiu i amb menys
exposició. Les persones més joves, en canvi, utilitzen més el xat o les xarxes
socials, a mig camí entre la privacitat del correu electrònic i la immediatesa del
telèfon.

Així, els canals de comunicació més utilitzats en el comerç electrònic són els
següents:

• Telèfon: tenir un número de telèfon a disposició del client proporciona un
element de confiança i dóna l’oportunitat de respondre els seus dubtes de
forma fàcil i efectiva. Potencialment es tracta d’un mitjà que permet recollir
informació molt valuosa sobre el client, però que sovint es desaprofita
perquè no es tracta ni es comparteix amb la resta de l’organització. Els

https://bitcoin.org/es/
https://bizum.es/ca/home-cat/
http://www.dondecomprarconbitcoins.com/
https://coinmap.org/
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números de contacte han de ser gratuïts (900) o locals, han de figurar en un
lloc ben visible del web i cal disposar dels recursos necessaris per evitar fer
esperar als clients.

• Correu electrònic: és un dels mitjans més utilitzats per enviar comentaris,
queixes o dubtes. Si bé no és un mitjà de resposta immediata, els temps de
resposta curts són imprescindibles per a la bona imatge del servei. Com a
regla estàndard se sol establir un compromís de resposta en menys de 24
hores i és important informar clarament dels horaris i dies d’atenció.

• Xarxes socials: Facebook i Twitter són els canals preferits pels clients.
És important dimensionar bé els recursos que s’hi dediquen perquè la
majoria dels usuaris esperen una resposta, gairebé immediata. Atès que
les converses són públiques, cal la màxima cura en la comunicació amb
el client. La mala resolució d’una incidència a les xarxes socials pot ser
desastrosa per a la imatge de la marca.

• Xat: s’està convertint en una eina fonamental per a les botigues en línia,
atesos els seus avantatges enfront del correu electrònic. És un canal gratuït
amb el qual la majoria dels clients estan familiaritzats, és immediat i permet
atendre diversos clients al mateix temps. A més, té una gran incidència en
la conversió perquè habitualment quan el client utilitza el xat és perquè ja
té una clara predisposició a la compra. Igual que en la resta de canals, cal
establir un horari de disponibilitat per a evitar malentesos. El xat pot ser de
dos tipus:

– Reactiu. Amb un botó fix que sempre apareix en els mateixos llocs,
independentment del client o del moment.

– Proactiu. El botó només apareix en el moment adequat, en el lloc
adequat i amb la persona adequada, creant així valor per al client.

• Whatsapp: permet proporcionar una atenció directa i personalitzada. És
un canal que potencia la fidelitat dels clients, ja que mostra la disponibilitat
de la marca per solucionar els dubtes de forma immediata i en qualsevol
moment.

• Fòrums: és un espai que està sempre obert i permet formular preguntes i
intercanviar opinions sobre temes diversos que solen estar organitzats per
categories. L’empresa hi està representada per un moderador que coordina
i ajuda a resoldre els dubtes. Els fòrums poden arribar a convertir-se en
comunitats que creen les seves pròpies regles i termes.

Cada empresa, depenent del sector, del tipus de client, dels recursos de què disposi
i de com vulgui relacionar-se amb els clients, haurà de definir una estratègia de
comunicació coherent amb la seva imatge de marca i que li permeti donar una
resposta al client ràpida, personalitzada i de qualitat.
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ERP

Els sistemes ERP (de l’anglès
enterprise resource planning)

són programes que tenen com a
objectiu integrar totes les dades i

processos d’una organització
—com ara la producció,

l’inventari, la distribució, els
enviaments, les factures, la

comptabilitat, les demandes, les
entregues, els pagaments...— en

un sistema unificat.

2.10 Logística en el comerç electrònic

El principal objectiu, pel que fa a l’eficiència, que ha de tenir tot comerç en línia
ha de ser disminuir al màxim el temps que passa des que un client realitza una
comanda fins que la rep. Per tal d’aconseguir-ho, l’organització és imprescindible,
ja que tots els passos que s’han de dur a terme per completar el procés han d’estar
perfectament coordinats.

La gestió és més complexa en les petites i mitjanes empreses que en les grans
distribuïdores, perquè cada client és un cas diferent que presenta particularitats
que és necessari afrontar i els recursos són més limitats. Una gestió incorrecta de
la logística pot posar en perill la rendibilitat del comerç en línia.

La logística del procés de compra inclou la gestió de les comandes, des de
la recepció de la comanda fins al cobrament de la factura, l’emmagatzematge,
gestionat per la mateixa empresa o per un tercer, i el lliurament, mitjançant gestió
pròpia o externalitzada.

Aquests processos han d’estar orientats tant cap a l’exterior (tracte amb proveïdors
i clients, per exemple) com cap a l’interior, per aconseguir que tots els departa-
ments estiguin coordinats i que els processos siguin eficients.

Els punts clau per a l’optimització dels processos són l’automatització, per evitar
errors i tasques improductives, i l’escalabilitat, perquè, encara que es comenci
amb un nombre petit de comandes, l’organització i els sistemes han de permetre
que l’empresa crèixi sense necessitat de canviar els processos.

La logística del procés de les compres en línia ha d’estar integrada a l’ERP, o
sistema de gestió de la companyia; sobretot si les vendes es poden realitzar
tant a internet com en un establiment físic.

2.10.1 Gestió de les comandes

La gestió de les comandes és un procés complex que va des de la recepció de la
comanda fins a l’ordre d’enviament al client i és important que sigui transparent
per al client en totes les seves etapes. Mentre es gestionen les comandes s’estan
gestionant també els clients i cal tenir en compte les seves expectatives en tot
moment. Cal que el procés aporti valor al client i estar atent a tots aquells aspectes
que puguin resultar diferenciadors i decisius per tancar una compra.

Una bona pràctica, per exemple, és informar sobre la disponibilitat de l’estoc
dels productes. En mostrar la disponibilitat dels productes, es dóna la certesa
als compradors potencials que es pot atendre la seva comanda atès que hi ha
productes en estoc. Si es treballa amb productes amb estoc i sense, convé facilitar
les comandes múltiples o partides.
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L’emmagatzematge es
tracta amb detall al mòdul
Logística
d’emmagatzematge.

Un cop es rep la comanda, el primer pas és fer una comprovació de les dades. Les
comandes que rep l’empresa a vegades inclouen adreces incorrectes o incompletes,
o bé hi falten algunes dades i, per tant, és necessari comprovar-les. L’empresa ha
de poder confirmar la integritat de les comandes i, en cas contrari, s’ha de posar
en contacte amb el departament d’atenció al client per tal de localitzar el client i
obtenir les dades que manquen.

En aquest punt, convé establir també els filtres necessaris per al control del frau.
En un sistema de pagament segur, com ara 3DSecure o Paypal, el client tanca el
pagament al seu banc en línia i, per tant, no existeix, en principi, responsabilitat
per part del comerç. En altres formes de pagament, com ara el reemborsament o
la transferència, l’empresa tampoc ha d’assumir el risc de frau. Així i tot, sovint
convé establir mecanismes antifrau addicionals, per detectar elements que poden
ser indicadors de frau com ara intents de compra erronis al TPV, enviaments
urgents o adreces repetides.

Un cop fetes les comprovacions oportunes, la comanda s’envia al magatzem per
a la seva preparació física i, un cop preparada la comanda, l’últim pas és lliurar-la
a l’empresa de transport per al seu enviament al client final.

Fer un seguiment i una gestió activa de les comandes implica tant donar una
informació puntual al client sobre la situació de la comanda com oferir alter-
natives, si cal. La millor manera de conservar una comanda i fidelitzar un client
és transmetent-li que la botiga s’està ocupant de la comanda, especialment quan
hi ha incidències o retards.

2.10.2 Emmagatzematge

Si no és que l’empresa ven serveis o productes descarregables que no requereixen
distribució, des del punt de vista físic, cal disposar d’instal·lacions per emma-
gatzemar el producte o bé cal subcontractar-les a un tercer. Les opcions són les
següents:

• Si s’opta per gestionar directament el magatzem, es pot controlar de forma
directa tot el procés que va des de la recepció de la comanda per part de
client fins a la preparació del lliurament. Es té la capacitat de comprovar
físicament la comanda, donar prioritat a l’entrada d’una mercaderia al
magatzem, decidir una entrega especial...

• Si s’opta per subcontractar el magatzem a un tercer, es perd el control i la
independència i, per tant, l’empresa s’ha d’ajustar a les condicions del servei
del proveïdor logístic. Com a contrapartida, però, hi ha una variabilitat dels
costos d’emmagatzematge, logística i escalabilitat per créixer.

• També hi ha models de negoci on els proveïdors mantenen l’estoc del
producte i l’empresa no necessita gestionar cap magatzem propi ni l’ha
de subcontractar a un tercer. En aquests models de negoci, coneguts com
a dropshipping, els productes es traslladen directament des del magatzem
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del proveïdor al domicili del client. L’avantatge és que elimina la inversió
en instal·lacions i en estoc, així com els costos per al seu manteniment, i
també tota la gestió relacionada amb la logística però, com a contrapartida,
l’empresa ha d’assumir una pèrdua total de control sobre el procés que es
deixa completament en mans del proveïdor.

L’elecció entre gestionar el magatzem directament o fer-ho a través d’un tercer
depèn de molts factors. Un d’ells és el grau de maduresa del negoci. Com més
vendes i com més estoc per gestionar, més sentit té fer una gestió directa del
magatzem.

Si el magatzem es gestiona directament, l’emmagatzematge dels productes per
vendre als clients i tots els processos associats al magatzem i a la preparació
d’expedicions constitueixen una part integral de les operacions de l’empresa. En
aquest cas, l’objectiu ha de ser que l’estoc estigui en relació amb les vendes i que
hi hagi un immobilitzat que no representi un esforç financer desmesurat per a la
companyia.

2.10.3 Lliurament

En el comerç electrònic el més habitual és contractar el servei de transport i
distribució amb una empresa externa. A part dels grans operadors, tant nacionals
com internacionals, el creixement que ha experimentat aquest canal, fa que
actualment hi hagi un gran nombre d’empreses que s’han especialitzat en el servei
al comerç electrònic i que ofereixen tarifes molt competitives i una gran flexibilitat.

La qualitat del servei i el lliurament són clau per a l’èxit d’una botiga en línia i, és
per això, que a l’hora d’elegir un operador cal tenir molt present que, l’empresa que
realitza el transport es converteix en un soci de negoci. El cicle de la compra es
tanca en el moment del lliurament, i no abans, i encara que l’incompliment sigui
de l’empresa de transport, la responsabilitat del servei sempre és de l’empresa
venedora.

Les variables que cal tenir en compte a l’hora de contractar l’empresa per al servei
de transport són, bàsicament:

• Les característiques del producte

• L’àmbit geogràfic del lliurament

• El termini de lliurament

• La traçabilitat dels enviaments

• Els serveis de valor afegit que ofereixen

Tot i que, en general, l’oferta d’operadors és molt àmplia, cal tenir en compte que
per a productes específics, com per exemple els productes frescos o els productes
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voluminosos com ara els mobles, la disponibilitat d’operadors pot ser molt més
limitada i caldrà cercar operadors de transport i distribució especialitzats en el
sector corresponent.

L’origen i la destinació dels enviaments determinen també, en gran mesura, el
servei de transport. Per als enviaments d’àmbit nacional, es pot optar per grans
empreses de transport amb presència a tot el territori i que poden oferir un gran
nivell de cobertura o bé per empreses més petites especialitzades en comerç
electrònic i que normalment ofereixen tarifes més reduïdes. En l’àmbit nacional,
les principals modalitats de lliurament són:

• Recollida a la botiga. Consisteix a comprar en línia, a qualsevol hora i
des de qualsevol lloc, i anar-ho a buscar a la botiga. El client s’estalvia el
transport i té la comoditat de trobar la comanda preparada. En aquest cas,
el client s’ho pot endur a casa o, si s’ho repensa, ho pot retornar a la botiga
o canviar-ho per un altre producte.

• Lliurament el mateix dia. Es pot oferir en enviaments d’àmbit local o per
a zones pròximes als magatzems. Les botigues locals també poden oferir
terminis de lliurament de només poques hores, sempre que el lliurament
es realitzi a poca distància i la plataforma de comerç electrònic permeti
configurar àrees de lliurament pròximes.

• Lliurament en 24 h. En el cas d’Espanya, el lliurament en 24 hores es pot
oferir gairebé al 90% de la població peninsular. És més costós, però sol
oferir una fiabilitat alta i de millor qualitat que el lliurament a mitjà i llarg
termini

• Lliurament en 48 h. A vegades aquest servei es planteja en combinació
amb la modalitat de 24 h, amb el nom “24/48 hores” i es tradueix en un
termini de 24 hores a capitals de províncies i ciutats grans i de 48 hores a la
resta, per tal de fer rendibles les rutes.

• Lliurament entre 3 i 5 dies. Els costos d’aquesta modalitat de lliurament
solen ser sensiblement inferiors; ja que es basen, sobretot, en l’optimització
de rutes de repartiment. Se solen utilitzar per a enviaments de poc valor,
sempre que els clients estiguin disposats a esperar, o com una possible opció
que pot resultar atractiva per aquells clients que prefereixin pagar menys i
esperar una mica més.

• Lliurament en franja horària. És un servei de valor afegit molt valorat
pels clients. El repte de les empreses és oferir cada cop franges horàries
més reduïdes.

• Lliurament en punts de recollida. Es tracta que en comptes de rebre
la comanda a domicili el client final la vagi a buscar al punt de recollida
seleccionat en el moment de fer la comanda. L’avantatge principal d’aquesta
modalitat és que aconsegueix abaratir els costos de lliurament, atès que
s’eviten segons lliuraments i costos operatius i logístics.

Quant als enviaments internacionals, es pot optar per grans empreses de paquete-
ria amb presència global que gestionen íntegrament el servei, des de la recollida en
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origen fins al lliurament final al client, o bé per empreses amb presència nacional
que ofereixen serveis de lliuraments internacionals a través d’aliances amb altres
empreses.

Els serveis de les empreses amb presència global solen ser més cars però ofereixen
el mateix nivell de servei a qualsevol lloc del món i una traçabilitat molt precisa.
Aquesta és una opció especialment recomanada per a enviaments urgents, transo-
ceànics o amb destinació fora de la UE. Quant a les empreses nacionals que operen
amb socis estrangers, solen oferir preus més ajustats i poden ser recomanables per
a enviaments dins de la UE, on les distàncies són més curtes i els proveïdors que
integren aquestes aliances solen tenir un bon nivell tecnològic i operatiu.

Els terminis més habituals en els enviaments internacionals solen ser:

• Lliurament en 24 h. Habitualment es realitza amb transport aeri. Té un
cost elevat i és per això que se sol utilitzar per a petita paqueteria d’un cert
valor.

• Lliurament en 48 o 72 h. Depenent de les distàncies, se sol utilitzar
transport aeri o carretera.

• Lliuraments de 3 a 5 dies. El transport es realitza íntegrament per carretera.
En aquest cas, és molt important assegurar la traçabilitat de les trameses, per
part de la botiga en línia, al llarg de tot el transport, des de la recollida fins
al lliurament.

• Lliuraments de 15 a 21 dies. Sol ser molt comú en enviaments intercon-
tinentals d’objectes de baix valor unitari. Aquests enviaments utilitzen els
serveis postals dels diferents països. Són els més econòmics i, en molts
casos, no tenen traçabilitat ni confirmació de lliurament, de forma que a
la botiga en línia li pot resultar difícil tenir constància del lliurament dels
articles.

El seguiment dels enviaments o tracking és determinant a l’hora d’escollir
l’empresa de transport. La botiga en línia ha de poder conèixer en tot moment
l’estat de cada enviament i la confirmació de lliurament en temps real, perquè no
es pot donar per lliurada una comanda fins que no se’n té la confirmació. D’altra
banda, és necessari també perquè el client pugui fer el seguiment del lliurament i
pugui contactar directament amb l’empresa logística.

La realitat és que els operadors de transport ofereixen cada cop millors serveis i
amb més valor afegit. Com és lògic, però, una millor qualitat del servei suposa
també un cost més elevat i l’empresa haurà de valorar en cada cas quin nivell de
servei ofereix, en funció de les expectatives del client i del cost que suposa la
millora del servei.

És habitual que els operadors de transport ofereixin també la contractació d’asse-
gurances per als enviaments de valor elevat que així ho requereixin i, en el cas que
facin enviaments internacionals o a les Canàries, Ceuta i Melilla, també se solen
ocupar dels tràmits duaners d’aquests enviaments.
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Amb relació als lliuraments, alguns dels serveis de valor afegit més habituals són:

• Alertes de lliurament per correu electrònic o SMS

• Intents de lliurament sense cost per al comerç

• Flexibilitat per canvis en els lliuraments

• Sistemes personalitzats de track & trace d’enviaments.

• Recollida a una franquícia d’una agència de transport

• Lliurament garantits en franges d’horari

• Lliurament en cap de setmana

• Possibilitat de bescanvi de productes al mateix temps que el lliurament del
nou producte

2.11 Facturació electrònica

La factura electrònica és l’equivalent digital de la factura en paper i consisteix
en la transmissió d’un fitxer electrònic entre emissor i receptor, d’un ordinador a
un altre, signats electrònicament (amb signatura electrònica) i amb un certificat
electrònic reconegut.

Els avantatges que presenta la facturació electrònica són els següents:

• Estalvi de costos.

• Millora de l’eficiència.

• Millora de la seguretat en la custòdia dels documents i menor possibilitat
de falsificació.

• Integració amb les aplicacions de gestió internes de l’empresa. Per tant,
processos d’auditoria més fàcils.

• Optimització de la tresoreria, ja que permet un ús més eficaç dels recursos
financers.

• Eliminació d’espais per emmagatzemar documents històrics, que fa més àgil
la localització d’informació.

A l’hora de realitzar una factura electrònica, calen els següents requisits:

1. Utilitzar un format electrònic de factura.

2. Seleccionar un programari per dur a terme la signatura electrònica, per tal
de garantir la integritat i l’autenticitat.
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EDIFACT

Sistema que l’Organització de
Nacions Unides estableix com a

estàndard per a l’intercanvi de
documents comercials a tot el

món.

Facturae

Podeu consultar els camps que
integren el format Facturae,

versió 3.0, i dos exemples de
factura a: goo.gl/cixkhC.

3. Triar un sistema de transmissió telemàtica per poder enviar la factura d’un
ordinador a un altre, com per exemple el correu electrònic, un FTP, una
pàgina web des d’on es pugui descarregar la factura...

2.11.1 Formats electrònics

Els formats electrònics més fàcils d’utilitzar per elaborar una factura electrònica
són un fitxer de text pla (.txt), un document en un processador de text (.docx/.odt),
un full de càlcul (.xlsx/.ods) o una imatge (.gif, .jpg, .png, ...), però també n’hi ha
d’altres:

• El format PDF es pot utilitzar si al destinatari només li interessa guardar les
factures, ja que en aquest tipus de format no es poden introduir directament
les dades a l’ordinador del receptor.

• El format EDIFACT es pot utilitzar quan l’enviament es realitza d’ordinador
a ordinador i el destinatari pot tractar automàticament les dades rebudes.

• El format Facturae que està dissenyat pel Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme i l’Agència Tributaria per a l’intercanvi de dades de factures
electròniques mitjançant el llenguatge d’etiquetes anomenat XML i és d’ús
obligatori quan el destinatari es l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes públics.

Sigui quin sigui el format d’una factura, d’acord amb l’article 6 de l’RD
1496/2003, cal que contingui els següents camps:

• Número de factura

• Data d’expedició

• Nom i cognoms, o raó social, de l’emissor i del receptor

• NIF de l’emissor i del receptor

• Domicili fiscal de l’emissor i del receptor

• Descripció de les operacions (base imposable)

• Data del lliurament o bé de la prestació del servei (si és diferent a la
d’expedició)

• Referència a l’albarà, si n’hi ha.

• Tipus impositiu aplicable a l’operació

• Quota tributària o repercutida

https://goo.gl/cixkhC
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Perquè una factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que una factura
emesa en format paper, a banda de tenir tots els camps obligatoris, ha d’estar
signada mitjançant signatura electrònica, basada en un certificat reconegut, i s’ha
de transmetre d’un ordinador a un altre, amb el consentiment de totes dues parts.

Les obligacions legals per part de l’emissor són les següents:

• Obtenir el consentiment del receptor i, a més a més, acordar el format de la
factura electrònica i el mitjà telemàtic d’enviament.

• Utilitzar una aplicació informàtica per la creació de la factura i garantir que
contingui els camps obligatoris mínims.

• Disposar d’una signatura electrònica reconeguda per garantir l’autenticitat
i la integritat del document.

• Enviar la factura telemàticament per qualsevol mitjà de comunicació elec-
trònica, des de l’ordinador de l’emissor a l’ordinador del receptor, perquè
es pugui comptabilitzar i anotar als registres de l’IVA pertinents.

• Conservar una còpia o la matriu de la factura, ja que si es conserva la matriu,
es pot tornar a generar la factura.

• Garantir una accessibilitat completa un cop generada la factura ja que, a
posteriori, s’ha de poder cercar, visualitzar, copiar, descarregar o imprimir.

I les obligacions legals per part del receptor són les següents:

• Garantir que, després de la recepció de la factura, ha pogut llegir el
document rebut i verificar les dades i la signatura.

• Disposar d’eines de verificació de signatures i vigència de certificats.

• Comptabilitzar les factures i anotar la informació necessària als registres
d’IVA, d’acord amb les directrius de l’autoritat tributària.

• Conservar el document durant el període de prescripció.

• Vetllar per l’accessibilitat total dels documents perquè en qualsevol moment
es pugui cercar, visualitzar, copiar, descarregar i imprimir les factures.

2.11.2 Programari i sistemes de transmissió de dades

La majoria de programes o aplicacions informàtiques que s’encarreguen de la
gestió de factures permeten enviar i comptabilitzar factures en format Facturae,
però el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha desenvolupat l’aplicació
Gestió de Facturació Electrònica, accessible des de www.facturae.es i pensada
i dissenyada per a pimes i treballadors autònoms, que permet la generació de
factures electròniques amb el format Facturae d’una forma senzilla i fàcil.

http://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx
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Perquè les transaccions siguin segures han de poder garantir les següents propi-
etats: identitat, legitimació, confidencialitat, integritat, autenticitat, autenticació i
disponibilitat.

• La identitat implica que la transacció s’està realitzant amb la persona o
entitat desitjada.

• La legitimació assegura que l’interlocutor està capacitat per portar a terme
la transacció.

• La confidencialitat garanteix que únicament les parts interessades poden
accedir a la informació.

• La integritat reafirma que els documents són els correctes i que no s’han
manipulat.

• L’autenticitat consisteix a tenir l’evidència de la realització d’una factura o
transacció amb els requisits suficients per a la seva validesa.

• L’autenticació assegura que l’interlocutor és realment qui diu ser.

• La disponibilitat garanteix l’accés al document durant el període de temps
vàlid jurídicament.

L’EDI (en anglès, electronic data interchange) és la transmissió estructurada
de dades entre organitzacions per a mitjans electrònics i s’utilitza per transferir
documents electrònics o dades de negocis d’un sistema computacional a un altre.

El procediment mitjançant el qual es transmet informació d’un sistema informà-
tic a un altre consta dels passos següents:

1. Formatació de les dades d’acord amb els requeriments del protocol EDI.

2. Establiment de la seguretat de la transmissió, d’acord amb uns procediments
comuns.

3. Transmissió de les dades sobre una xarxa de telecomunicacions.

4. Recepció i descodificació interna del format per l’organització receptora del
missatge.

Aquest intercanvi pot realitzar-se en diferents formats: UN/EDIFACT (consulteu
l’exemple de la figura 2.9), XML, ANSI ASC X12, TXT... ANSI ASC X12 és
l’estàndard més utilitzat als Estats Units i al Canadà, mentre que EDIFACT és la
norma més utilitzada a Europa.



Comerç digital internacional 73 Comerç electrònic

EDI - EDIFACT

Podeu consultar el manual per
entendre el sistema de
transmissió EDI i el format
EDIFACT a: goo.gl/ws4oJW.

Figura 2.9. Exemple de comanda en format ANSI i EDIFACT

https://www.edibasics.com/what-is-edi/what-comprises-an-edi-document/

Els dos estàndards proporcionen controls bàsics per garantir la integritat de les
transaccions i la correcció dels formats de dades. Tots dos sistemes defineixen
un llenguatge alfanumèric per a l’organització de documents en format electrònic.
Els elements que contenen els documents estan constituïts per dades elementals
comunes a tots els sectors (ordres de compra o instruccions de pagament, entre
d’altres). La combinació d’aquestes dades permet generar segments de dades
organitzats d’acord amb unes determinades normes. Les diferències entre els dos
estàndards estan en les normes sintàctiques, les definicions dels elements de les
dades i els procediments emprats per donar seguretat als intercanvis.

http://re-orientation.com/manual-para-entender-edi-edifact
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