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Els avanços tecnològics generen un nou estil de vida que suposa importants can-
vis en les activitats quotidianes. La llar electrònica, la telecompra, el telebanc, 
el ciberdiner, la canalització de l’oci i el temps lliure… són conceptes nous que 
ofereixen multitud de possibilitats per a la vida diària de la ciutadania.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han permès que es 
trenquin les fronteres amb la globalització del coneixement i han obert noves 
possibilitats de relació entre els ciutadans, a més de facilitar diferents relacions 
comercials entre consumidors i empresaris. Així, les TIC juguen cada dia un 
paper més important en l’impuls del desenvolupament de les nostres societats.

Des del Govern de les Illes Balears volem promoure l’accés dels ciutadans i 
ciutadanes a la Societat de la Informació. Es fa palès que els hàbits de consum 
estan canviant i, en aquest nou entorn de relacions, l’Executiu considera neces-
sari oferir un marc de seguretat, confiança i protecció dels drets dels consumi-
dors perquè puguin gaudir dels avantatges de les noves tecnologies sense risc 
de sofrir fraus o situacions anòmales.

Amb la finalitat d’oferir als usuaris informació sobre els diferents aspectes que 
configuren l’accés a Internet, la prevenció de possibles fraus i el comerç elec-
trònic i la seva regulació, FACUA edita aquesta guia que segur serà una bona 
eina per als consumidors de les llles Balears.

Antoni Manchado Lozano 
Director General de Tecnologia i Comunicacions

PRESENTACIÓ
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eixi un ús il·legítim de la informació 
bancària dels clients, cedint, venent 
o llogant les seves dades a altres 
empreses, a causa de la dificultat de 
garantir la seva seguretat.

El comerç electrònic dóna als seus 
usuaris l’oportunitat de consumir en 
un mercat més ampli i competitiu, 
però també fomenta la contractació 
en massa, el consumisme i el risc per 
als consumidors de sofrir abusos i 
fraus per part de les empreses.

Les particularitats i novetats que supo-
sa el comerç per via electrònica fan 
necessària l’existència d’una norma 
concreta que ho reguli. Es tracta de 
la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de-
nominada “Llei de Serveis de la So-
cietat de la informació i de Comerç 
electrònic”, que controla de forma 
específica la matèria: com oferir i 
contractar productes i serveis per via 
electrònica, incloent totes les actuaci-
ons prèvies, simultànies i posteriors al 
contracte, com ara el subministrament 
de catàlegs, l’enviament de comuni-
cacions comercials, les obligacions 

L’adquisició de productes i serveis a 
través d’Internet planteja per al con-
sumidor uns riscs similars als d’altres 
vendes a distància en les quals no 
existeix contacte físic entre compra-
dor i venedor.

Aquests riscs es deriven fonamental-
ment de no poder examinar la quali-
tat del producte que es compra, d’un 
possible incompliment del termini de 
lliurament, que el producte arribi de-
teriorat a causa del transport, que es 
dificultin les reclamacions si el vene-
dor és d’un altre país o no proporci-
ona un domicili físic de l’empresa o 
que el venedor cobri els diners i no 
enviï el producte.

Aquesta pràctica a més, planteja 
certs perills afegits, derivats de la fà-
cil accessibilitat a Internet en relació 
amb les dades subministrades, mul-
tiplicant la possibilitat que es produ-
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de Consumidors i Usuaris, Llei 
26/1984 de 19 de juliol.

- Llei d’ordenació del Comerç 
Minorista, Llei 7/1996, de 17 de 
gener.

- Llei orgànica de Protecció de 
Dades Personals, Llei 15/1999 de 
13 de desembre.

- Llei de Condicions Generals de 
Contractació, Llei 7/1998, de 13 
d’abril.

- Llei de Signatura Electrònica, Llei 
59/2003 de 19 de desembre.

- Llei sobre Contractes celebrats fora 
dels Establiments Mercantils, Llei 
26/91 de 21 de novembre.

Seguretat

Com ja s’ha indicat, salvaguardar 
la seguretat de les dades personals i 
bancàries en Internet és fonamental. 
Per això, ha de prendre’s la precau-
ció de realitzar compres exclusiva-
ment a través de pàgines segures per 
evitar l’accés de tercers a aquestes 
dades. Aquestes pàgines envien la 
informació encriptada, és a dir, xifra-
da de manera que, si el nostre mis-
satge és interceptat irregularment per 
un tercer, aquest no pugui arribar a 
entendre’l.

Quan s’accedeix a un servidor segur, 
avalat per una entitat de certificació, 
haurà d’aparèixer en la part inferior 

d’informació del prestador de serveis 
o comerciant… En aquesta activitat 
comercial regeix el principi de lliure 
prestació de serveis, amb les úniques 
restriccions de salvaguarda de l’ordre 
públic, investigació penal, seguretat 
pública i defensa nacional, protecció 
de la salut i dels consumidors, respec-
te a la dignitat de la persona i al prin-
cipi de no discriminació per motius 
de raça, sexe, religió…, protecció de 
la joventut i de la infància.

no obstant això, les disposicions 
contingudes en aquesta llei han d’en-
tendre’s sense perjudici del disposat 
en altres normes estatals o autonòmi-
ques d’aplicació en raó de les matè-
ries i que tinguin per objecte la salut 
i seguretat pública, la protecció dels 
interessos del consumidor i de les 
seves dades personals. Però també 
hi ha determinats serveis que estan 
expressament exclosos de la llei re-
guladora del comerç electrònic, com 
els prestats per notaris i registradors 
de la propietat i mercantils i els oferts 
per advocats i procuradors en l’exer-
cici de les seves funcions de repre-
sentació i defensa en judici.

resulten per tant també d’aplicació 
les següents normes:

- Llei de Garanties en la venda de 
Béns de Consum, Llei 23/2003, de 
10 de juliol.

- Llei General de Publicitat, Llei 
34/1988 d’11 de novembre.

- Llei General per a la Defensa 

S’aconsella en general no facilitar 
més dades que les estrictament ne-
cessàries.

Protecció de dades personals

Les dades subministrades en les con-
tractacions electròniques són reser-
vades i la llei protegeix el seu ús i 
tractament. Quan una botiga virtual 
sol·licita les dades personals és obli-
gatori que informi sobre els següents 
extrems:

1. L’existència d’un fitxer per a la re-
collida de les dades i dels destina-
taris de la informació.

2. El caràcter obligatori de la respos-
ta a les preguntes que planteja.

3. Les conseqüències de l’obtenció 
de dades o de la negativa a sub-
ministrar-les.

4. La possibilitat d’exercir el dret 
d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició de les dades.

5. La identitat i adreça del respon-
sable del tractament de les dades 
utilitzades o del seu representant.

esquerra de la pantalla de l’ordina-
dor la icona d’un cadenat tancat i il-
luminat. Una altra dada fonamental: 
l’usuari sabrà que està en una pàgi-
na segura si l’indicatiu http:// passa 
a ser https://.

Quan es compra en la xarxa, ge-
neralment, l’empresa oferirà al con-
sumidor la possibilitat de triar entre 
diversos mitjans de pagament: con-
tra reemborsament, amb targeta de 
crèdit, etc...

És aconsellable que l’usuari triï sem-
pre el primer i deixi com última opció 
el pagament amb targeta de crèdit; 
a més, ha de desconfiar si aquest 
últim és l’únic sistema de pagament 
admès. Això no només ens donarà la 
possibilitat de no donar a conèixer les 
nostres dades bancàries, sinó també 
d’evitar abusos, com que finalment 
la comanda no es lliuri o la possibili-
tat de no realitzar el pagament si la 
qualitat i condicions del producte no 
coincideixen amb l’oferta.

Les dades subministrades 
en les contractacions 
electròniques són reservades 
i la llei protegeix el seu ús



8 9

General de Publicitat), per això la 
que indueixi a error als destinataris 
serà considerada com enganyosa.

venda a distància

El denominador comú de tots els ser-
veis que es poden prestar per via 
electrònica és la no presència física 
de les parts; és a dir, encara que 
amb característiques distintes a les 
tradicionals pel mitjà en el qual es 
realitza, el comerç en la xarxa és pot 
emmarcar en el concepte de venda a 
distància de la Llei d’ordenació del 
Comerç Minorista.

Aquesta llei de 1996 considera ven-
des a distància les celebrades sen-
se la presència física simultània de 
comprador i venedor, transmetent-se 
la proposta de contractació del vene-
dor i l’acceptació del comprador per 
un mitjà de comunicació a distància 
de qualsevol naturalesa.

Jurídicament per tant, es pot quali-
ficar la pràctica del comerç electrò-
nic com venda a distància, sent-li 

En general, cal evitar donar dades 
personals si no és imprescindible i 
desconfiar dels qüestionaris que ofe-
reixen regals a canvi. En cas que es 
detecti un mal ús de les dades perso-
nals, es pot denunciar el fet davant 
l’Agència de Protecció de Dades.

La recollida, enregistrament, conser-
vació i cessió de les nostres dades 
personals a tercers per part de les 
empreses amb les quals contractem 
precisa del consentiment del consumi-
dor, així com la possibilitat d’accedir 
i sol·licitar la rectificació, cancel·lació 
o negar-se que siguin cedits a tercers, 
quedant emparades aquestes actua-
cions sota la tutela de la Llei orgàni-
ca de Protecció de Dades Personals. 
Serà aplicable també la normativa 
existent en matèria de publicitat (Llei 

- L’enviament de comunicacions 
publicitàries o promocionals per 
correu electrònic o altre mitjà de 
comunicació electrònica equivalent 
que prèviament no haguessin estat 
sol·licitades o expressament autorit-
zades pels destinataris de les ma-
teixes.

- El disposat a l’apartat anterior no 
serà d’aplicació quan existeixi una 
relació contractual prèvia, sempre 
que el prestador hagués obtingut de 
forma lícita les dades de contacte 
del destinatari i les emprés per a 
l’enviament de comunicacions co-
mercials referents a productes o ser-
veis de la seva pròpia empresa que 
siguin similars als que inicialment 
van ser objecte de contractació amb 
el client.

- En tot cas, el prestador haurà 
d’oferir al destinatari la possibilitat 
d’oposar-se al tractament de les se-
ves dades amb fins promocionals 
mitjançant un procediment senzill i 
gratuït, tant en el moment de recolli-
da de les dades com en cadascuna 
de les comunicacions comercials 
que li dirigeixi.

Informació prèvia

Les obligacions prèvies d’infor-
mació del prestador de serveis o 
comerciant recauran exactament 
sobre les següents dades, que hau-
rien de ser facilitades abans de la 
contractació:

d’ampliació tant aquesta com la Llei 
26/91 de 21 de novembre sobre 
contractes celebrats fora dels establi-
ments mercantils, als quals no s’oposi 
la Llei específica reguladora d’aquest 
tipus de comerç.

Igualment, i tal com s’ha indicat an-
teriorment, resultarà d’aplicació la 
normativa general de protecció del 
consumidor, Llei General per a la De-
fensa dels Consumidors i Usuaris, Llei 
26/1984 de 19 de juliol.

La contractació a través d’Internet 
produeix tots els seus efectes des que 
es manifesta i coneix el consentiment 
de l’oferent del bé o servei i del seu 
destinatari, acceptant-lo.

Quan una norma exigeixi que el con-
tracte o qualsevol informació relacio-
nada amb el mateix consti per escrit, 
aquest requisit s’entendrà complert si 
el contracte o la informació es conté 
en suport electrònic. no obstant això, 
la prova de la seva celebració estarà 
subjecta a allò establert en la legisla-
ció sobre la signatura electrònica.

Publicitat

L’article 21 de la Llei de 34/2002 
de 11 de juliol, LCESI, recull ex-
pressament la prohibició de comu-
nicacions comercials realitzades a 
través de correu electrònic o mitjans 
de comunicació electrònica equiva-
lents. En aquest sentit es prohibeix 
concretament:

Es considera vendes a 
distància les celebrades 
sense la presència simultània 
de comprador i venedor
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Reclamació

Si una vegada presentada la recla-
mació no s’obtingués resposta o 
aquesta no fos satisfactòria, el consu-
midor té per davant diverses vies per 
defensar els seus drets:

- Denúncia administrativa a les 
autoritats competents.

- Arbitratge de Consum.
- Demanda davant els Tribunals de 
Justícia.

no obstant això, s’aconsella al con-
sumidor que acudeixi a FACUA, que 
l’assessorarà i orientarà sobre quins 
drets té i com exigir el seu compli-
ment.

- Els diferents tràmits a seguir per 
formalitzar el contracte.

- Si s’arxivarà el document electrònic 
que formalitza el contracte.

- Els mitjans tècnics per corregir 
possibles errors en la introducció 
de dades.

- Idiomes en què podrà formalitzar-
se el contracte.

en marxa d’una xarxa experimental 
d’ordinadors denominada Arpanet, 
que interconnectava centres d’investi-
gació, universitats i centres militars.

A la dècada dels 70, diverses uni-
versitats europees i centres de super-
computació es van anar connectant 
a Arpanet per compartir els recursos 
existents en aquests centres, perdent 
així la xarxa el caràcter militarista 
amb el qual havia nascut.

En els anys 80 es van crear diverses 
xarxes similars (Bitnet, Csnet, EArn, 
Eunet...), que són interconnectades 
entre elles mitjançant passarel·les (In-
ternet networking).

La tecnologia continua evolucionant i 
aquestes xarxes comencen a implan-
tar-se en els sectors empresarials. 
Arpanet separa el caràcter militaris-
ta amb el qual havia sorgit, formant 
Milnet.

Es comença a parlar d’Internet (Xarxa 
de Xarxes) i se substituïxen els proto-
cols inicials per TCP/IP (Transmision 
Control Protocol / Internet Protocol), 
que segueixen sent utilitzats actual-
ment. 

En 1991 es desenvolupa el World 
Wide Web (WWW) en els labora-
toris del CErn a Suïssa. En aquesta 
mateixa data, a Espanya, redIris es 
connecta a Internet, proporcionant 
accés a la comunitat científica espa-

Els avanços en el camp de la telefo-
nia i el desenvolupament tecnològic 
estan provocant que apareguin nous 
sistemes d’informació i comunicació 
en el món. Aquesta situació està su-
posant un canvi en la societat al mo-
dificar no només la cultura sinó tam-
bé el llenguatge. Actualment, més de 
5,6 milions de llars espanyoles dis-
posen d’accés a Internet. En Balears 
el 89% de les llars estan connectades 
a Internet.

ACCÉS A INTERNET

Els orígens

Internet, que a finals de 2007 comp-
tava amb més de 600 milions de pà-
gines web i superava els 150 milions 
de dominis, va sorgir a la fi de la dè-
cada dels 60 com a projecte militar.

La Segona Guerra Mundial va posar 
de manifest la necessitat de crear 
un sistema de comunicació que so-
brevisqués a les conteses. Els Estats 
Units van crear l’òrgan de Projec-
tes d’Investigació Avançada del 
Departament de la Defensa, ArPA 
(Advance research Projets Agency), 
amb l’objectiu d’investigar i aplicar 
la tecnologia punta per a la defensa 
nacional.

En 1968 el Departament de Defensa 
nord-americà (DoD) va encarregar 
a ArPA el desenvolupament i posada 

Si la reclamació no fos 
satisfactòria, el consumidor 
té per davant diverses vies 
per defensar els seus drets

INTERNET I ComERç-E
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nombre suficient de cabines en tots 
els municipis, l’existència de guies i 
un nombre d’informació telefònica 
(11818) amb una tarifa assequible, 
descomptes en la quota mensual per 
a pensionistes de rendes baixes i 
prestacions especials per garantir 
que els discapacitats puguin accedir 
al servei telefònic.

El reial decret 424/2005 de 15 
d’abril, ve a desenvolupar la Llei 
32/2003, de 3 de novembre, Ge-
neral de Telecomunicacions, i com-
plementa la transposició de diverses 
Directives Comunitàries que constitu-
eixen el marc regulador de les co-
municacions electròniques a Europa, 
entre elles la Directiva 2002/22/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, 
de 7 de març de 2002, relativa al 
servei universal i els drets dels usu-
aris en relació amb les xarxes i els 
serveis de comunicacions electròni-
ques, i la Directiva 2002/58/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de juliol de 2002, relativa al 
tractament de les dades personals i 
a la protecció de la intimitat en el 
sector de les comunicacions electrò-
niques.

El nou reglament estableix, com a 
part del servei universal, l’obligació 
que la connexió a la xarxa fixa ga-
ranteixi l’accés a Internet de forma 
funcional i a velocitat suficient, però 
lamentablement no imposa l’obliga-
ció que tots els usuaris puguin tenir 
accés a Internet mitjançant banda 
ampla.

nyola, i Goya Serveis Telemàtics co-
mença a donar connexió a Internet a 
empreses privades.

A partir d’aquest moment comença 
la creació d’una sèrie de proveïdors 
d’accés i el naixement d’Infovía, el 
que possibilita l’explosió d’Internet a 
Espanya.

Què és una xarxa?

Una xarxa és un conjunt d’ordina-
dors connectats entre ells mateixos 
que permet que es puguin compartir 
dades i recursos.

Per tenir accés a Internet un usua-
ri ha d’estar integrat en una xarxa 
que té connexió directa o accedir 
via mòdem a una xarxa connecta-
da, és a dir, a través d’un ordinador 
servidor de comunicacions que ha 
de reconèixer a l’usuari, el qual ha 
d’estar donat d’alta, és a dir, tenir 
un compte obert. A més, el client ha 
de disposar d’una línia telefònica, 
un mòdem o un router, un ordina-
dor i els programes adequats que 
incloguin els protocols TCP/IP i que 
gestionin les diferents aplicacions 
de xarxa.

Servei universal

El servei universal de telecomuni-
cacions comprèn fonamentalment 
el dret de tots els usuaris a acce-
dir a la telefonia fixa i Internet en 
els seus domicilis, l’existència d’un 

amb indicació del termini de 
connexió inicial, preu de quota 
d’abonament, així com de les 
restants. Comunicació del dret 
i de la forma de desconnexió 
de, almenys, les de tarificació 
addicional.

- nivells individuals de qualitat, 
supòsits d’incompliment i mètodes 
de càlcul de la indemnització.

- Preus i condicions econòmiques 
dels serveis.

- Període contractual, indicant, si 
escau, l’existència de terminis 
mínims de contractació i de 
renovació.

- Mecanismes d’indemnització 
o reemborsament en casos 
d’incompliments.

- Tipus de servei de manteniment 
ofert.

- Procediment de resolució de 
litigis, amb indicació dels telèfons, 
pàgines web i adreces de correu a 
les quals poder dirigir les mateixes.

- Causes i formes d’extinció 
i renovació del contracte 
d’abonament.

EL SERVEI DE ADSL

Contractació del servei

Quan un usuari contracta el servei 
d’accés a Internet, el proveïdor hau-
rà de posar a la seva disposició el 
document en el qual es recullin totes 
les condicions de la prestació, el qual 
també ha de poder ser consultat a la 
pàgina web de l’empresa subministra-
dora.

Lamentablement la llei no estableix 
un termini màxim per tramitar l’alta 
del servei, però sí l’obligació de re-
flectir en el contracte el termini per 
proveir l’accés, la decisió del qual 
queda en mans del proveïdor. 

L’usuari té dret a sol·licitar i rebre, 
de forma gratuïta, una còpia del 
contracte que ha de contenir com a 
mínim, la informació que detallem a 
continuació:

Contingut mínim del contracte

- nom o raó social de l’operador.

- Domicili de la seva seu o 
establiment principal.

- Telèfon d’atenció al client i adreça 
postal o electrònica.

- Pàgina web i adreça electrònica, si 
la tingués.

- Característiques del servei ofert, 

La llei no estableix un termini 
màxim per tramitar l’alta, però 
el contracte ha de reflectir el 
termini per proveir l’accés
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Suspensió temporal i interrupció 
definitiva per impagament

La suspensió temporal i la interrupció 
definitiva del servei per impagament, 
que en cas d’existir ha de venir reflec-
tida en contracte, és la conseqüència 
que l’abonat no compleixi dintre del 
termini i en la forma escaient esta-
blerts l’abonament de l’import perti-
nent.

L’impagament del servei, en el cas 
que el servei estigui associat a un 
contracte de servei telefònic, només 
donarà lloc a la suspensió del ma-
teix, però no faculta a l’operador a 
suspendre la prestació telefònica. En 
aquest cas, sempre ha de venir pre-
cedit de previ avís a l’abonat.

- reconeixement del dret del 
consumidor a triar el mitjà de 
pagament entre els comunament 
utilitzats en el tràfic comercial.

Informació referida als mecanismes 
de protecció de dades dels clients.

Termini que ha de complir l’operador 
per proveir l’accés (el proveïdor no-
més podrà emetre factures a l’usuari 
quan el servei comenci a estar dis-
ponible).

modificació i resolució  
del contracte

La companyia pot modificar les con-
dicions contractuals del servei però 
aquestes han de ser comunicades als 
usuaris amb un termini d’antelació 
mínim d’un mes. Així mateix, la com-
panyia informarà els consumidors 
del dret a resoldre anticipadament el 
contracte sense penalització alguna, 
en cas de no acceptació de les noves 
condicions.

Els usuaris tenen el dret de resoldre 
en qualsevol moment el seu contracte 
amb l’operador, avisant-lo amb quin-
ze dies d’antelació en la forma previs-
ta en el document contractual. L’exis-
tència d’una clàusula de permanència 
no impedeix a l’abonat donar-se de 
baixa encara que de fer-ho podria im-
putar-se-li algun tipus de penalització, 
sempre que aquesta sigui proporcio-
nal als descomptes dels quals va gau-
dir l’usuari al comprometre’s a aquest 
període de permanència.

o baixada d’arxius. En aquest sentit, 
les operadores solen publicitar de 
forma enganyosa una velocitat per a 
després matisar en els seus contrac-
tes que només garanteixen a l’usuari 
un petit percentatge de la mateixa.

Com reclamar

Tots els usuaris poden presentar una 
reclamació quan considerin que els 
seus drets són vulnerats.

En primera instància, l’usuari ha de 
dirigir-se al departament o servei 
d’atenció al client de l’operador, en 
el termini d’un mes des del moment 
que es tingui coneixement del fet que 
la motivi. En el cas d’una reclamació 
de facturació, des de la data de re-
cepció de la factura.

Els usuaris podran presentar les se-
ves reclamacions per via telefònica, 
a través d’Internet, per correu postal, 
o directament en les oficines comerci-
als de l’operador. no obstant això, 
és aconsellable utilitzar un mètode 
que permeti deixar constància de la 
presentació de la reclamació.

Quan els usuaris presentin la recla-
mació telefònicament, l’operador 
està obligat a facilitar-li un nombre 
de referència que permeti verificar 
quan s’ha presentat i tenir constància 
de la mateixa.

A més, en aquest cas l’operador té 
l’obligació d’informar els usuaris del 
dret a sol·licitar un document que 

Canvi d’operador

Cap operador pot obstaculitzar que 
un abonat sol·liciti donar-se d’alta 
amb altre proveïdor, havent de li-
beralitzar en aquest cas el bucle de 
connexió. Per evitar que segueixi en-
viant-li factures amb l’argument que 
desconeixia la sol·licitud de baixa 
en tots els seus serveis, l’usuari ha 
de sol·licitar-se-la directament alhora 
que demana l’alta amb el nou pro-
veïdor.

Condicions del servei

La normativa estableix que els ope-
radors han de detallar en els seus 
contractes el mètode de càlcul de 
les indemnitzacions als usuaris pels 
incompliments de les condicions de 
qualitat.

Si es produeix un tall del servei, 
aquesta indemnització haurà de ser, 
com a mínim, la quantia proporcional 
entre l’import de la quota mensual i 
el nombre d’hores que hagi deixat 
de prestar-se el mateix.

no obstant això, la normativa no 
estableix uns paràmetres mínims de 
qualitat per a la velocitat de pujada 

Una xarxa és un conjunt 
d’ordinadors connectats 
que permet que es puguin 
compartir dades i recursos
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tracta d’una compra a distància. És 
fonamental salvaguardar la seguretat 
de les dades personals i bancàries 
en Internet per tal d’evitar possibles 
fraus.

Regulació legal

El consum a través d’Internet està 
regulat per diverses normes, entre 
elles, la Llei 34/2002 d’11 de juli-
ol, denominada “Llei de Serveis de 
la Societat de la informació i de Co-
merç electrònic”, que controla de for-
ma específica la matèria. En aquesta 
activitat comercial regeix el principi 
de lliure prestació de serveis.

Les disposicions contingudes en aques-
ta llei han d’entendre’s sense perjudici 
del disposat a altres normes estatals o 
autonòmiques d’aplicació en raó de 
les matèries i que tinguin per objecte 
la salut i seguretat pública, la protec-
ció dels interessos del consumidor i de 
les seves dades personals.

Determinats serveis, malgrat oferir-se 
a través de la Xarxa, estan expressa-
ment exclosos de la llei reguladora 
del comerç electrònic, com ara els 
donats per notaris i registradors de la 
propietat i mercantils i els oferts per 

acrediti la presentació i contingut de 
la queixa o reclamació mitjançant 
qualsevol suport que permeti tal acre-
ditació.

Si en el termini d’un mes l’usuari no 
hagués rebut resposta de l’operador 
o la resposta no li satisfà, podrà acu-
dir a les següent vies:

- organitzacions de consumidors 
com FACUA.

- Juntes Arbitrals de Consum.

- Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació (SETSI).

COMERÇ ELECTRÒNIC

La compra de productes i serveis a 
través d’Internet permet als usuaris 
consumir en un mercat més ampli i 
competitiu que pot comportar més 
riscs per al consumidor perquè es 

- reial decret 1906/99, de 17 
de desembre, pel qual es regula 
la contractació telefònica o 
electrònica amb condicions 
generals en desenvolupament de 
l’article 5º3 de la Llei 7/1998, de 
13 d’abril, de condicions generals 
de la contractació.

Protecció de dades personals

Les compres a través d’Internet estan 
regulades. Quan un consumidor faci-
lita les dades personals a una botiga 
virtual, ha de saber que la llei prote-
geix el seu ús i tractament i el comerç 
ha d’informar-li de l’existència d’un 
fitxer per a la recollida de les dades 
i dels destinataris de la informació, 
el caràcter obligatori de la resposta 
a les preguntes que planteja, les con-
seqüències de l’obtenció de dades o 
de la negativa a subministrar-les, la 
possibilitat d’exercir el dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició 
de les dades així com la identitat i 
adreça del responsable del tracta-
ment de les dades utilitzades o del 
seu representant. En cas de detectar 
un mal ús de les dades personals, 
s’ha de denunciar davant l’Agència 
de Protecció de Dades.

Com a regla general, cal facilitar 
únicament les dades necessàries i 
desconfiar dels qüestionaris que ofe-
reixen regals a canvi.

La recollida, enregistrament, conser-
vació i cessió de les nostres dades 
personals a tercers per part de les 

advocats i procuradors en l’exercici 
de les seves funcions de representa-
ció i defensa en judici.

resulten també d’aplicació les se-
güents normes:

- Codi Civil.

- Llei de Garanties en la venda de 
Béns de Consum, Llei 23/2003, de 
10 de juliol.

- Llei General de Publicitat, Llei 
34/1988 d’11 de novembre.

- Llei General per a la Defensa 
de Consumidors i Usuaris, Llei 
26/1984 de 19 de juliol.

- Llei d’ordenació del Comerç 
Minorista d’Andalusia, Llei 
7/1996, de 17 de gener.

- Llei orgànica de Protecció de 
Dades Personals, Llei 15/1999 de 
13 de desembre

- Llei de Condicions Generals de 
Contractació, Llei 7/1998, de 13 
d’abril.

- Llei de Signatura Electrònica, Llei 
59/2003 de 19 de desembre.

- Llei sobre Contractes celebrats fora 
dels Establiments Mercantils, Llei 
26/91 de 21 de novembre.

- Llei d’ordenació del Comerç 
Minorista, Llei 26/91, de 21 de 
novembre.

Cap operador pot 
obstaculitzar que un abonat 
sol·liciti donar-se d’alta amb 
altre proveïdor
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El contracte ha de facilitar-se a l’usu-
ari amb les clàusules o condicions 
ja redactades. Una vegada celebra-
da la venda, l’oferent del bé haurà 
d’acusar el rebut de la comanda, 
ja que l’ordre de compra ha de ser 
expressament acceptada pel client i 
confirmar la recepció de l’acceptació 
del destinatari.

El contracte s’entén celebrat en el lloc 
que el consumidor tingui la seva re-
sidència habitual i aquest ha de ser 
informat pel venedor del seu dret a 
desistir de la compra en el termini de 
set dies a comptar des de la recepció 
del producte, sense penalitzacions ni 
despeses, inclosos els corresponents 
a la devolució del bé.

empreses amb les quals contractem 
precisa del consentiment del consu-
midor, així com la possibilitat d’acce-
dir i sol·licitar la rectificació, cancel-
lació o negar-se que siguin cedits a 
tercers, quedant emparades aquestes 
actuacions sota la tutela de la Llei or-
gànica de Protecció de Dades Perso-
nals. Serà aplicable també la norma-
tiva existent en matèria de publicitat 
(Llei General de Publicitat), i la que 
indueixi a error als destinataris serà 
considerada com a enganyosa.

Contractació

Abans de la contractació d’un servei, 
el prestador del mateix té l’obligació 
d’informar dels diferents tràmits a 
seguir per formalitzar el contracte, 
si  s’arxivarà el document electrònic, 
comunicar els mitjans tècnics per cor-
regir els possibles errors en la intro-
ducció de dades i donar a conèixer 
els idiomes en els quals podrà forma-
litzar-se l’acord.

En el cas d’adquirir un producte de-
fectuós o que no respon a les carac-
terístiques anunciades o ofertes, el 
consumidor pot optar entre la repa-
ració del bé o la seva substitució, tret 
que això resulti impossible o despro-
porcionat. En principi s’entén com 
desproporcionada aquella mesura 
que imposi al venedor costos que, en 
comparació amb l’altra possibilitat, 
no siguin raonables.

La reparació i la substitució seran gra-
tuïtes per al consumidor i comprendrà 
les despeses necessàries realitzades 
per resoldre la falta de conformitat 
dels béns en el contracte, especial-
ment les despeses d’enviament així 
com els costos relacionats amb la mà 
d’obra i els materials i es portaran a 
terme en un termini raonable. A més, 
mentre que el producte romangui en 
el servei tècnic se suspèn el temps de 
garantia.

El consumidor no podrà exigir la 
substitució quan es tracti de béns de 
segona mà, d’impossible substitució 
o no fungibles, per la seva dificultat 
a trobar altre igual o de similars ca-
racterístiques.

Com reclamar

El consumidor haurà de dirigir la 
seva reclamació al comerç utilitzant 
un mitjà que permeti deixar constàn-
cia de la queixa presentada, per a 
això si bé pot remetre un correu-e a 
l’empresa també és convenient que 
li dirigeixi un escrit certificat amb 

Les ofertes o propostes de contracta-
ció seran vàlides durant el període 
que es fixi l’oferent i, en el cas que 
no figuri cap termini, durant tot el 
temps que romanguin accessibles als 
destinataris.

Una vegada acceptada la compra, 
el venedor haurà de lliurar el produc-
te adquirit en un interval de 30 dies.

Amb el producte adquirit, el consu-
midor rebrà tota la informació sobre 
el mateix, l’adreça de l’establiment 
del venedor i el seu domicili social, 
les condicions de pagament i el do-
cument de desistiment, així com la 
factura, rebut o document en el qual 
constin els drets del comprador i ga-
ranties d’article adquirit.

Els teus drets davant els productes 
defectuosos

Els productes adquirits a través d’Inter-
net també es regiran per la Llei de Ga-
ranties en la venda de Béns de Con-
sum. La garantia en la compra d’un 
article nou és de dos anys. A més, el 
consumidor podrà exercitar el dret de 
desistiment en el termini de set dies.

En aquest sentit el venedor està obli-
gat a lliurar al consumidor un bé que 
sigui conforme amb el contracte de 
compravenda i les garanties a les 
quals té dret el consumidor s’aplica-
ran tant a productes nous com de se-
gona mà, si bé aquests últims comp-
ten amb alguna particularitat. En tot 
cas, el consumidor té dret a rebre un 
producte en perfecte estat.

La compra de productes i 
serveis a través d’Internet 
permet als usuaris consumir 
en un mercat més competitiu
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- És aconsellable no contractar 
amb empreses que tenen les seves 
seus a paradisos legals. Els llocs 
web domiciliats en països no 
pertanyents a la Unió Europea 
no tenen l’obligació de respectar 
les lleis comunitàries ni es podrà 
recórrer a la Xarxa Europea per 
a la resolució Extrajudicial de 
Conflictes de Consum.

- Abans d’adquirir un producte, 
comprova si el comerç està adherit 
a l’arbitratge de consum que suposa 
una via per resoldre de forma 
ràpida, eficaç i econòmica els 
desacords que puguin produir-se.

- Evita pagar a la bestreta i amb 
targeta de crèdit; tria quan sigui 
possible el pagament contra 
reemborsament.

- Llegeix detingudament les 
condicions de contractació abans 
d’adquirir un producte, si no estan 
disponibles a Internet, sol·licita-les.

- Desconfia de les empreses que no 
facilitin la informació completa 
sobre l’article a adquirir.

- Exigeix que en les condicions es 
reculli un termini de lliurament 
i les conseqüències del seu 
incompliment.

- Comprova les garanties que 
t’ofereixen: dret de resolució i 
devolució del producte.

justificant de recepció o burofax al 
domicili assenyalat en el contracte 
d’atenció a clients o si escau al domi-
cili social de l’empresa.

Si presentada la reclamació no s’ob-
tingués resposta o aquesta no fos sa-
tisfactòria el consumidor té diverses 
vies:

- Denúncia administrativa davant 
les autoritats competents: serveis 
de consum de les Comunitats 
Autònomes i si escau davant 
la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació.

- Arbitratge de Consum per a 
empreses adherides a aquest.

- Demanda davant els Tribunals de 
Justícia.

- no obstant això, s’aconsella 
al consumidor que acudeixi a 
FACUA.

Recomanacions

La compra a través d’Internet, com 
a conseqüència de la distància, fa 
recomanable extremar les precau-
cions:

- Desconfia dels venedors que 
no faciliten les seves dades 
d’identificació, especialment si 
no reflecteixen la denominació i 
el domicili social, o el preu del 
producte i despeses d’enviament.

- Comprova com més aviat 
millor que el producte rebut és 
exactament el sol·licitat, i si està en 
bon estat i funciona correctament.

- realitza compres exclusivament 
a través de pàgines segures que 
envien la informació encriptada 
impedint que tercers puguin 
desxifrar-la i utilitzar-la de forma 
fraudulenta. Els servidors segurs 
mostren en la part inferior esquerra 
de la pantalla de l’ordinador 
una icona d’un cadenat tancat i 
il·luminat i l’indicatiu de la pàgina 
http:// passa a ser https://.

- Facilitar únicament les dades 
estrictament necessàries.

- Informa’t dels sistemes de lliurament 
que l’empresa tingui i del seu cost.

- Conserva tots els comprovants de 
les compres que realitzis i revisa els 
extractes bancaris i els càrrecs per 
utilització de la targeta de crèdit 
quan abonis les compres a través 
d’aquest mitjà de pagament.

- Comunica i anul·la els càrrecs que 
de forma irregular t’hagin realitzat 
en el teu compte corrent.

- Comprova que l’empresa o el 
prestador del servei permet una 
transacció segura, amb garantia 
de l’ús de les teves dades 
personals.

- Guarda còpia de les transaccions: 
detalls de la pàgina web, còpies 
dels e-mails enviats i rebuts 
del proveïdor, ‘pantallazo’ de 
la pàgina on es confirma la 
transacció, etc.

Abans de la contractació 
d’un servei, el prestador 
del mateix té l’obligació 
d’informar dels tràmits
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7 Facturació de cadascuna de 
les connexions realitzades a 

través de la Xarxa Telefònica Bàsica 
(rTB) per errors en l’activació de les 
tarifes planes o ondades.

8 Alta i facturació de serveis dis-
tints als sol·licitats.

9 Contractació de serveis que no 
s’ajusten a allò promès en la 

seva publicitat.

10 Proveïdors que utilitzen 
proxys per estalviar ample 

de banda, el que provoca que l’usu-
ari no navegui per Internet sinó per la 
memòria catxé dels ordinadors de les 
companyies, generant en molts casos 
l’accés a versions no actualitzades 
de les pàgines web.

FACUA-Consumidors en Acció ha 
sintetitzat en 10 punts les principals 
irregularitats que sofreixen els usua-
ris en les seves relacions amb els pro-
veïdors d’accés a Internet.

1 Penalitzacions econòmiques 
per donar-se de baixa abans 

de transcórrer un any des de la 
signatura del contracte sense que 
aquesta circumstància s’indiqui en la 
publicitat que ofereix l’alta gratuïta i 
el mòdem a preu reduït.

2 velocitat de connexió inferior a 
l’ofertada.

3 Traves i rebuigs en la tramita-
ció de baixes.

4 retards en l’enviament del mò-
dem i l’activació dels serveis 

sol·licitats, així com demores exces-
sives per efectuar l’alta quan l’usuari 
sol·licita el canvi des d’una compa-
nyia.

5 Telèfons d’atenció al client de 
pagament (generalment línies 

902) i amb importants manques en 
la qualitat de la informació i tramita-
ció de queixes.

6 Canvi del proveïdor d’accés a 
Internet sense l’autorització de 

l’usuari (pràctica coneguda com slam-
ming, molt estesa en telefonia fixa).

En aquesta disposició d’aquesta Llei, 
relativa a les clàusules abusives, tam-
bé es considera abusiu el fet que si 
és l’empresa la qual rescindeix el 
contracte, el consumidor no tingui 
dret a la mateixa indemnització es-
tablerta a sensu contrari (apartat III, 
clàusula 16ª). D’altra banda i atès 
que hi ha proveïdors que es reserven 
en els contractes el dret de donar-los 
per conclosos unilateralment, és im-
portant tenir en compte que la Llei de-
fineix com clàusula abusiva “l’autorit-
zació al professional per rescindir el 
contracte discrecionalment, si al con-
sumidor no se li reconeix la mateixa 
facultat” (apartat III, clàusula 17ª).

Així mateix, l’article 10 bis de la Llei 
considera abusives “totes aquelles es-
tipulacions no negociades individual-
ment que en contra de les exigències 
de la bona fe causin, en perjudici del 
consumidor, un desequilibri impor-
tant dels drets i obligacions de les 
parts que es derivin del contracte”.

2 velocitat de connexió inferior a 
l’ofertada

Estan proliferant nombroses ofertes 
que presenten cada vegada majors 
velocitats de connexió, destacant en 
els últims temps els anuncis que pro-
meten 20 megues. no obstant això, 
la velocitat real a la qual navega 
l’internauta no sol ser, ni moltíssim 
menys, la promesa en la seva publici-
tat. D’entrada, aquestes ofertes incor-
ren en pràctiques de publicitat enga-
nyosa. no pot servir com argument 
que els anuncis matisin que es tracta 

1 Penalitzacions econòmiques per 
donar-se de baixa abans de 

transcórrer un any des de la signa-
tura del contracte sense que aquesta 
circumstància s’indiqui en la publicitat 
que ofereix l’alta gratuïta i el mòdem 
a preu reduït

FACUA denuncia que al no advertir 
en la publicitat que l’alta, mòdem, 
router i les primeres quotes mensuals 
gratis o amb descomptes estan con-
dicionats amb mantenir el servei al-
menys un o dos anys, les companyies 
incorren en publicitat enganyosa, vul-
nerant l’article 4 de la Llei 34/1988, 
d’11 de novembre de 1988, Gene-
ral de Publicitat.

Aquesta Llei defineix en el seu arti-
cle 4 com a enganyosa “la publicitat 
que de qualsevol manera, inclosa la 
seva presentació, indueix o pugui 
induir a error als seus destinataris, 
podent afectar al seu comportament 
econòmic, o perjudicar o ser capaç 
de perjudicar a un competidor. És 
així mateix enganyosa la publicitat 
que silenciï dades fonamentals dels 
béns, activitats o serveis quan aques-
ta omissió indueixi a error dels desti-
nataris”.

A més, “la imposició d’una indem-
nització desproporcionadament 
alta, al consumidor que no complei-
xi les seves obligacions” és definida 
com una clàusula abusiva per la Llei 
General per a la Defensa dels Con-
sumidors i Usuaris en la seva Dispo-
sició Addicional Primera (apartat I, 
clàusula 3ª).

IRREGulARITATS dElS PRovEÏdoRS 
d’ACCÉS A INTERNET
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preu, però quan l’usuari intenta con-
tractar-la se li indica que sí pot ac-
cedir a la velocitat publicitada, però 
no al mateix preu, ja que aquest es 
limita a determinades zones geogrà-
fiques.

3 Traves i rebutjos en la tramitació 
de baixes

Les traves que les companyies posen 
als usuaris que sol·liciten la baixa 
dels seus serveis no es limiten exclu-
sivament a la imposició de penalitza-
cions econòmiques si no han romàs 
almenys un any (o més) donat d’alta. 
El caòtic funcionament dels serveis 
d’atenció al client dels proveïdors 
d’accés a Internet contribueix a di-
ficultar que els consumidors puguin 
exercir un dret tan bàsic com la res-
cissió d’un contracte.

En primer lloc, els serveis que poden 
ser fàcilment donats d’alta per telè-
fon, sense necessitat de signar cap 
document, només poden cancel·lar-
se per escrit.

Els usuaris, en molts casos, han de 
mantenir llargues converses amb di-
versos teleoperadors per plantejar el 
seu desig de donar-se de baixa. En 
molts casos, després de facilitar tot ti-
pus de dades personals o relatives al 
contracte, els usuaris van passant de 
teleoperador en teleoperador fins a 
donar amb un suposat departament 
de baixes, on generalment no fan 
altra cosa que instar-li que enviï un 
fax o una carta per demanar la seva 
baixa. I per aconseguir un simple fax 

“de fins a” 20 megues, o qualsevol 
altra velocitat oferta, ja que aquestes 
campanyes generen expectatives en 
els consumidors que les companyies 
són incapaces de complir.

Si la diferència entre la velocitat real 
de navegació i l’oferta fos petita, el 
cas podria tenir una importància me-
nor, però la veritat és que no són pocs 
els usuaris d’aquests serveis que vénen 
denunciant que les seves velocitats de 
descàrrega no arriben en moltes oca-
sions ni al 20% de l’anunciada.

resulta fonamental en aquest sentit 
l’elaboració d’una norma que reguli 
els paràmetres de qualitat de les con-
nexions a Internet, on es fixin unes 
regles per al compliment de les ve-
locitats ofertes i un marc de compen-
sacions econòmiques per als usuaris 
que no rebin serveis acords a les con-
dicions anunciades.

D’altra banda, també cal destacar 
que molts usuaris no poden contrac-
tar les ofertes de navegació a “alta 
velocitat” que determinades com-
panyies anuncien a través de grans 
campanyes publicitàries, ja que els 
proveïdors restringeixen la seva apli-
cació a determinades zones del ter-
ritori nacional. no obstant això, la 
publicitat d’aquestes ofertes no indi-
ca, de cap manera, que existeix una 
limitació geogràfica i, ni de bon tros, 
les províncies on ja pot accedir-se a 
aquests serveis.

També hi ha casos en els quals s’ofe-
reix una determinada velocitat a un 

rien d’haver estat cancel·lats. L’im-
pagament d’aquests rebuts provoca 
l’assetjament de les companyies i 
d’empreses de gestió de cobraments, 
amb amenaces d’incloure als usuaris 
en registres de morosos o de dur-los 
als tribunals.

4 Retards en l’enviament del mò-
dem i l’activació dels serveis sol-

licitats, així com demores excessives 
per efectuar l’alta quan l’usuari so- 
l·licita el canvi des d’altra companyia

Gestions que haurien de produir-se 
àgilment tenen en ocasions retards 
de mesos. En uns casos, els usuaris 
reben el mòdem o el router per nave-
gar i no poques vegades les compa-
nyies comencen a facturar-los els seus 
serveis sense que els hagin activat. 
En uns altres, els proveïdors activen 
la possibilitat de navegar a través de 
les seves xarxes, però es retarden a 
enviar el paquet d’instal·lació amb el 
mòdem o el router, les instruccions de 
configuració, contrasenyes, etc.

o una direcció a la qual remetre la 
seva petició, és freqüent que l’usuari 
hagi de realitzar diverses cridades 
al servei d’atenció al client, donats 
els interminables menús d’opcions 
informatitzats, els errors dels teleo-
peradors al transmetre les cridades 
a departaments incorrectes o, senzi-
llament, que després de les llargues 
esperes, en molts casos les cridades 
es tallen.

En aquest sentit, cal destacar en 
molts casos que resulta kafkià que les 
pròpies companyies que ofereixen 
serveis d’accés a Internet manquin 
d’una adreça de correu electrònic a 
la qual l’usuari pugui dirigir-se per 
demanar la baixa.

D’altra banda, també són moltes les 
denúncies d’internautes als quals su-
posadament se’ls va acceptar una 
petició de baixa per telèfon o que 
van sol·licitar la mateixa per escrit, 
però que no obstant això segueixen 
rebent factures pels serveis que hau-
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risme i Comerç a moltes companyies 
de telecomunicacions per no dispo-
sar de telèfons gratuïts per atendre 
les queixes, reclamacions i/o inci-
dències sofertes pels clients.

Així, quan un usuari té un problema 
amb la seva connexió a Internet o 
rep una factura amb quantitats in-
correctes, es veu obligat a cridar a 
un telèfon de pagament i, per tant, a 
incrementar la seva factura mensual. 
La lentitud i falta d’eficàcia dels ser-
veis d’atenció al client provoca així 
mateix que l’import d’aquestes crida-
des acabi sent excessiu.

El reial decret 424/2005, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el reglament 
sobre les condicions per a la prestació 
de serveis de comunicacions electròni-
ques, el servei universal i la protecció 
dels usuaris, planteja en el seu article 
104, relatiu als procediments de reso-
lució de conflictes, que “els operadors 
haurien de disposar d’un departament 
o servei especialitzat d’atenció al cli-
ent”, que serà “de caràcter gratuït”, i 
tindrà per objecte “atendre i resoldre 
les queixes i reclamacions i qualsevol 
incidència contractual que plantegin 
els seus clients”.

En el cas dels operadors mòbils, Mo-
vistar, vodafone i Amena disposen 
de telèfons gratuïts.

Lamentablement, la contradictòria 
interpretació oferta per Indústria al 
reial decret 424/2005 davant la 
denúncia de FACUA és que aquest 
obliga que les companyies disposin 

La necessària norma que ha de regu-
lar els paràmetres de qualitat de les 
connexions a Internet hauria d’inclou-
re uns terminis d’activació dels ser-
veis i indemnitzacions raonables per 
als usuaris que sofreixin retards.

5 Telèfons d’atenció al client de 
pagament (generalment línies 

902) i amb importants manques en la 
qualitat de la informació i tramitació 
de queixes

Les importants manques en la quali-
tat de la informació i en la tramitació 
de reclamacions per part dels serveis 
d’atenció al client és motiu de nom-
broses queixes dels usuaris.

A molts errors en la informació sobre 
tarifes i característiques dels serveis 
s’uneix la gran dificultat per plante-
jar reclamacions per la via telefòni-
ca. nombrosos usuaris denuncien 
que quan van intentar presentar una 
reclamació per telèfon, els teleope-
radors els van indicar que no podia 
fer-ho perquè senzillament no tenien 
raó en la seva queixa. Així mateix, 
molts internautes adverteixen que les 
companyies els indiquen que les re-
clamacions només s’atenen si es tra-
miten per escrit.

A això s’uneix el fet que un bon nom-
bre de reclamacions presentades 
pels usuaris, per telèfon o per escrit, 
mai reben resposta.

A més, FACUA ha denunciat davant 
la Secretaria d’Estat de Telecomuni-
cacions del Ministeri d’Indústria, Tu-

usuaris que denuncien que un prove-
ïdor d’accés a Internet s’ha apoderat 
de la seva línia simulant una falsa 
sol·licitud d’alta en els seus serveis, el 
que provoca que la companyia amb 
la qual realment els tenen contractats 
els doni de baixa.

El Tribunal de Defensa de la Com-
petència va decidir al desembre de 
2003 desestimar un recurs presentat 
per Telefónica relatiu a una denúncia 
per slamming contra Auna (abans 
retevisión) i Uni2 malgrat considerar 
aquestes irregularitats “deplorables 
des del punt de vist humà”, argumen-
tant que “no han produït perjudici 
greu a la competència” al no restar-li 
una quota de mercat considerable i 
obviant el greu perjudici causat als 
drets dels consumidors així com fets 

de serveis d’atenció al client gratuïts, 
però això no implica que els telèfons 
ho siguin.

6 Canvi del proveïdor d’accés a 
Internet sense l’autorització de 

l’usuari (pràctica coneguda com slam-
ming, molt estesa en telefonia fixa)

FACUA ve rebent denúncies des de 
tota Espanya d’usuaris que posen de 
manifest el segrest de línies per part 
d’Auna (ara absorbida per ono) i, 
en menor mesura, altres companyies, 
a través de la manipulació de con-
tractes incloent fins i tot signatures 
falses per donar d’alta a clients de 
Telefónica en el servei de preasigna-
ció, mitjançant el qual totes les seves 
cridades són facturades per Auna 
sense necessitat que marquin el seu 
prefix d’accés indirecte.

Aquestes greus irregularitats han arri-
bat a Internet, i les pràctiques que als 
EUA es coneixen com slamming s’es-
tan produint ara també en els serveis 
d’ADSL. De cada vegada són més els 

Estan proliferant nombroses 
ofertes que presenten cada 
vegada majors velocitats de 
connexió
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resulta per tant necessari que es pro-
dueixin canvis en la normativa vigent, 
tant en relació a les preasignacions 
telefòniques com als serveis d’ADSL, 
de manera que resulti obligatori verifi-
car cadascuna de les sol·licituds d’al-
ta per evitar pràctiques fraudulentes. 
Una verificació consistent a revisar 
els contractes que els usuaris han de 
signar per escrit i que podria realitzar 
o l’operador que perd el client o un 
organisme de l’Administració.

7 Facturació de cadascuna de les 
connexions realitzades a través 

de la Xarxa Telefònica Bàsica (RTB) 
per errors en l’activació de les tarifes 
planes o ondades

Els errors en l’activació de tarifes pla-
nes o ondades han provocat nombro-
ses reclamacions d’usuaris que sofri-
en facturacions excessives. En lloc de 
cobrar-los la tarifa fixa sol·licitada 
per l’accés a Internet les 24 hores o 
en determinats horaris, les companyi-
es facturen el temps de cada cridada 
de connexió a Internet. 

Aquests problemes estan disminuint 
progressivament, però no per una 
major eficàcia en l’actuació de les 
companyies i les seves teleoperado-
res, sinó que la contractació de tari-

d’extrema gravetat com ara la falsifi-
cació de signatures per simular sol-
licituds de preasignació.

L’Executiu té una part important de 
responsabilitat en l’assumpte ja que 
els fets es produeixen des que, al ju-
liol de 2001, la Comissió del Mer-
cat de les Telecomunicacions (CMT) 
va emetre la Circular 1/2001, de 
21 de juny, que prohibeix a l’opera-
dor d’accés (generalment Telefónica) 
comprovar la veracitat de cadascuna 
de les preasignacions sol·licitades 
per qualsevol companyia.

És a dir, qualsevol operador pot lite-
ralment inventar-se que un client ha 
decidit canviar de companyia sense 
que l’operador que perd a l’usuari 
pugui exigir-ne proves.

realitat només es tracta d’un ganxo, 
anunciat en nombroses ocasions de 
forma enganyosa ocultant o dissimu-
lant en lletra petita que es tracta d’un 
preu promocional limitat a diverses 
mensualitats. A això s’uneixen les ve-
locitats de connexió ofertes, que les 
companyies són en molts casos inca-
paces d’oferir.

10 Proveïdors que utilitzen pro-
xys per estalviar ample de 

banda, el que provoca que l’usuari 
no navegui per Internet sinó per la 
memòria catxé dels ordinadors de les 
companyies, generant en molts casos 
l’accés a versions no actualitzades de 
les pàgines web.

Des de començaments de 2003, la 
majoria de les webs a les quals ac-
cedeixen els usuaris de molts prove-
ïdors, inclòs el principal, Telefónica, 
ja no estan en Internet, sinó emma-
gatzemades als ordinadors d’aques-
tes companyies.

Si una pàgina actualitza els seus con-
tinguts, els internautes no els veuran 
fins que el proxy catxé instal·lat pel 
seu proveïdor d’accés a la Xarxa de-
cideixi tornar a visitar-la i substituir la 
versió anterior.

Davant això, cal assenyalar que 
quan un usuari subscriu un contracte 
amb un proveïdor d’accés a Internet, 
el servei que rebrà en compliment de 
dit contracte hauria de ser precisa-
ment aquest, navegar per Internet, i 
no per la memòria catxé dels ordina-
dors de les companyies.

fes planes o ondades de connexió a 
Internet a través de la Xarxa Telefòni-
ca Bàsica (rTB) està baixant a favor 
de l’ADSL.

8 Alta i facturació de serveis dis-
tints als sol·licitats

Al costat de les pràctiques de slam-
ming o segrest de línies, també es 
produeixen molts casos d’activacions 
de serveis determinats que l’usuari no 
ha sol·licitat o que fins i tot ha rebut-
jat després de rebre cridades en les 
quals teleoperadors del seu proveï-
dor d’accés a Internet les hi oferien.

Així mateix, són nombroses les quei-
xes d’internautes relatives a errors 
dels teleoperadors de les companyi-
es, els quals provoquen que, després 
de sol·licitar un determinat servei, 
aquests donen d’alta un diferent, el 
que obliga als usuaris a reclamar la 
devolució de les quantitats facturades 
indegudament i, evidentment, l’acti-
vació del servei realment demandat.

9 Contractació de serveis que no 
s’ajusten al promès en la seva 

publicitat

La publicitat enganyosa està a l’ordre 
del dia entre els proveïdors d’accés a 
Internet. En molts casos, les campa-
nyes publicitàries presenten quotes 
mensuals que no són més que promo-
cions que duren uns pocs mesos.

Així, hi ha companyies que presen-
ten el que suposadament seria l’ofer-
ta a menor cost del mercat, quan en 

Les importants manques en la 
tramitació de reclamacions 
són motiu de nombroses 
queixes dels usuaris
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potencial. El missatge demanaria 
que la víctima revelés la seva contra-
senya, amb diverses excuses com la 
verificació del compte o confirmació 
de la informació de la facturació.

Una vegada que la víctima lliurés la 
contrasenya, l’atacant podria tenir 
accés al seu compte i utilitzar-lo per a 
qualsevol altre propòsit, tal com l’en-
viament de publicitat no sol·licitada 
(spamming).

En l’últim any, han transcendit intents 
d’estafes a clients de diferents enti-
tats bancàries mitjançant el que es 
denomina phishing. El procediment 
utilitzat consisteix que l’usuari rep un 
correu-e que simula ser del seu banc, 
en el qual se li demana una verifica-
ció de les seves claus per operar en 
Internet.

FACUA ha alertat d’aquest nou cas 
de phishing o estafa bancària per 
Internet a clients de diferents entitats 
bancàries mitjançant l’enviament 
massiu i indiscriminat d’un correu 
electrònic a través del qual s’intenten 
recaptar les dades dels usuaris per 
accedir als seus comptes bancaris.

En el correu-e apareix com a remitent 
el nom de l’entitat bancària, amb la 
suposada adreça del seu correu elec-
trònic i especificant l’assumpte, rela-
cionat amb un procés de notificació. 
Sol aparèixer a més una imatge que 
reprodueix el logotip de l’entitat ban-

Phishing

Segons indica l’enciclopèdia Wiki-
pedia (es.wikipedia.org), phishing és 
la capacitat de duplicar una pàgina 
web per fer creure al visitant que es 
troba en la pàgina original en lloc 
de la copiada. normalment s’utilit-
za amb finalitats delictives duplicant 
pàgines web de bancs coneguts i 
enviant indiscriminadament correus 
per tal d’accedir a aquesta pàgina 
per actualitzar les dades d’accés al 
banc.

En ocasions, el terme phishing es diu 
que és la contracció de password 
harvesting fishing (collita i pesca de 
contrasenyes), encara que això pro-
bablement és un acrònim retroactiu.

De forma més general, el nom de 
phishing també s’aplica a l’acte 
d’adquirir, de forma fraudulenta i a 
través d’engany, informació personal 
com ara contrasenyes o detalls d’una 
targeta de crèdit, fent-se passar per 
algú digne de confiança amb una ne-
cessitat vertadera de tal informació 
en un correu-e semblant a l’oficial, un 
missatge instantani o qualsevol altra 
forma de comunicació.

El terme phishing va ser creat mitjans 
els anys 90 pels crackers que procu-
raven robar els comptes d’America 
onLine (AoL). Un atacant es presen-
taria com empleat d’AoL i enviaria 
un missatge immediat a una víctima 

ESTAFES PER INTERNET
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reu electrònic és convidat a revelar 
les seves claus bancàries o nombres 
secrets d’accés a comptes financers”. 
Les recomanacions per no caure en 
el phishing són:

- no atendre correus electrònics 
escrits en idiomes que no parli: 
l’entitat financera no es dirigirà a 
l’usuari en aquest idioma si abans 
no ho ha pactat prèviament.

- no atendre correus enviats per 
entitats de les quals l’usuari no 
sigui client on es demanin dades 
íntimes o que afectin a la seva 
seguretat.

- no atendre sorteigs o ofertes 
econòmiques de forma immediata i 
impulsiva.

- no atendre correus que li 
avisin del cessament d’activitats 
financeres rebuts per primera 
vegada i de forma sorpresiva.

- no atendre correus dels quals 
se sospiti sense confirmar-los 
telefònica o personalment amb 
l’entitat signant.

A més, el Centre d’Alerta Antivirus 
compta amb una pàgina dedicada 
més àmpliament al Frau Financer a 
través d’Internet.

Per tal d’evitar caure en pàgines tram-
pa, és recomanable teclejar l’adreça 
del banc online o fitxar-la en ‘els Fa-
vorits’. En qualsevol cas, cal evitar 
accedir a la seva web a través de 

cària, i de vegades s’acompanya 
d’un missatge que convida a entrar 
en la pàgina web del banc.

En l’últim frau detectat, el text del 
correu-e advertia l’usuari que l’entitat 
bancària ha renovat el seu sistema 
de seguretat per prevenir les temp-
tatives d’estafa, el que fa necessari, 
indica, que reactivi el seu compte “a 
causa de les correccions del progra-
ma de seguretat”.

FACUA adverteix els usuaris que les 
entitats bancàries no verifiquen les 
seves dades confidencials mitjançant 
missatges de correu electrònic, pel 
que han de desconfiar dels que rebin 
encara que reprodueixin a la perfec-
ció els logotips i la resta de senyals 
d’identitat d’aquestes empreses.

FACUA reivindica a la banca que 
ha de millorar els protocols de segu-
retat de les seves pàgines web per 
evitar que aquest tipus d’estafes pu-
guin tenir èxit. Igualment es posa de 
manifest la necessitat que el sector 
bancari espanyol faci campanyes de 
comunicació dirigides als usuaris per 
donar-los a conèixer aquestes pràcti-
ques fraudulentes.

Consells per evitar el phishing

El Centre d’Alerta Antivirus de Xar-
xa.es ha publicat un document amb 
cinc normes senzilles per no caure en 
la trampa del phishing, al que defi-
neix com “maniobra d’enginyeria 
social per la qual un usuari de cor-

Aquest procés és el que es diu resolu-
ció de noms, i d’això s’encarreguen 
els servidors DnS (Domain name 
Server). En ells s’emmagatzemen tau-
les amb les adreces IP de cada nom 
de domini.

A una escala menor, a cada ordi-
nador connectat a Internet hi ha un 
fitxer en el qual s’emmagatzema una 
petita taula amb noms de servidors 
i adreces IP, de manera que no faci 
falta accedir als DnS per a determi-
nats noms de servidor, o fins i tot per 
evitar-lo.

El pharming, per tant, consisteix a 
modificar aquest sistema de resolu-
ció de noms, de manera que quan 
l’usuari crea que està accedint al seu 
banc en Internet, realment està acce-
dint a la IP d’una pàgina web falsa.

El phishing deu el seu èxit a l’engi-
nyeria social, encara que no tots els 
usuaris cauen en aquests trucs i el seu 
triomf està limitat. I a més, cada intent 
de phishing s’ha de dirigir a un únic 
tipus de servei bancari, per tant, les 
possibilitats d’èxit són molt limitades. 
En canvi, el pharming pot atacar a un 
nombre d’usuaris moltíssim major.

A més, el pharming no es porta a ter-
me en un moment concret, com ho fa 
el phishing mitjançant els seus envia-
ments, ja que la modificació de DnS 
queda en un ordinador, a l’espera 
que l’usuari accedeixi al seu servei 
bancari. D’aquesta manera, l’ata-
cant no ha d’estar pendent d’un atac 
puntual, com hem esmentat abans.

missatges de correu electrònic o pà-
gines web de tercers.

Una de les formes d’identificar una 
pàgina web segura, que ha de ser 
emprada pels serveis de banca onli-
ne, és cerciorar-se que la seva adreça 
comença per https, en lloc de http.

Pharming

A l’augment dels intents d’atacs per 
phishing cal sumar l’aparició de 
noves formes d’estafes online. Una 
d’elles, coneguda com pharming, es 
perfila com una possible amenaça a 
curt termini, molt més sofisticada que 
el phishing.

Consisteix a alterar les adreces DnS 
que utilitzen els usuaris per poder na-
vegar per Internet. Així, per exemple, 
en cas de teclejar l’adreça del seu 
servei de banca electrònica, arriben 
fins a una pàgina web que imita l’ori-
ginal a la perfecció, però que, en 
realitat, ha estat confeccionada per 
un pirata informàtic que és qui rep 
les dades que els usuaris hi introdu-
eixen.

Bàsicament, consisteix en la mani-
pulació de la resolució de noms en 
Internet, portada a terme per algun 
codi maliciós que s’ha introduït en 
l’equip.

Així quan un usuari tecleja una adre-
ça en el seu navegador, aquesta ha 
de ser convertida a una adreça IP 
numèrica.
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5. La cridada pot ser també utilitza-
da per obtenir detalls addicionals 
com ara el PIn de seguretat, la 
data d’expiració, el número de 
compte o altra informació impor-
tant. 

Spyware

Els programes-espia o spywares són 
aplicacions que recopilen informació 
sobre una persona o organització 
sense el seu coneixement. La funció 
més comú que tenen aquests progra-
mes és la d’obtenir informació sobre 
l’usuari i distribuir-la a empreses pu-
blicitàries o altres organitzacions in-
teressades, però també s’han emprat 
en cicles legals per recopilar dades 
contra sospitosos de delictes, com 
en el cas de la pirateria de software. 
A  més, poden servir per enviar els 
usuaris a llocs d’Internet que tenen 
la imatge corporativa d’uns altres, 
amb l’objectiu d’obtenir informació 
important. Atès que l’spyware utilit-
za normalment la connexió d’una 
computadora a Internet per transme-
tre informació, consumeix ample de 
banda, amb la qual cosa, pot veure’s 
afectada la velocitat de transferència 
de dades entre aquesta computadora 
i altra(s) connectada(s) a Internet.

Poden tenir accés per exemple a: 
el correu electrònic i el password; 
direcció IP y DnS; telèfon; país; pà-
gines que es visiten, quant de temps 
en roman i amb quina freqüència re-
gressa; quin software està instal·lat a 
l’equip i qual es descarrega; quines 

El remei per a aquesta nova tècnica 
de frau passa també per les solucions 
de seguretat antivirus.

vishing

És una pràctica criminal fraudulenta 
on es fa ús del Protocol veu damunt 
IP (voIP) i l’enginyeria per enganyar i 
obtenir informació delicada com ara 
la informació financera o informació 
útil per al robatori d’identitat. El ter-
me és una combinació de l’anglès 
“voice” (veu) i phishing.

1. El criminal configura un war dia-
ling per telefonar a números tele-
fònics en una determinada regió. 

2. Quan la cridada es contestada, 
un enregistrament alerta el “con-
sumidor” que la seva targeta de 
crèdit està sent utilitzada de forma 
fraudulenta i que ha de telefonar 
al número que segueix immedia-
tament, que pot ser gratuït però 
pertany a la falsa companyia que 
pretenen representar.

3. Quan la víctima telefona, li con-
testa una veu computeritzada 
que l’indica al “client” que el seu 
compte necessita ser verificat i li 
requereix els 16 dígits de la seva 
targeta de crèdit. 

4. Quan la persona dóna aquesta 
informació, el visher té les dades 
necessàries per realitzar càrrecs 
fraudulents a la targeta de la víc-
tima. 

als visitants d’un joc d’Internet un nú-
mero d’identificació individual per al 
seu reconeixement posterior. 

L’existència de les ‘cookies’ i el seu ús 
generalment no està ocult a l’usuari, 
que pot desactivar l’accés a aquesta 
informació; no obstant això, atès que 
un lloc web pot emprar un identifica-
dor ‘cookie’ per  construir un perfil 
d’un usuari sense que aquest conegui 
la informació, es pot considerar una 
forma de spyware el software que 
transmet les dades de les ‘cookies’ 
sense el consentiment de l’usuari.

compres es fan per Internet; targeta 
de crèdit i comptes de banc.

Els programes-espia poden ser instal-
lats en un ordinador mitjançant un 
virus, un ‘troià’ que es distribueix per 
correu electrònic, com el programa 
Magic Lantern desarrollat per l’FBI, 
o bé pot estar ocult en la instal·lació 
d’un programa aparentment innocu.

Els programes de recol·lecció de da-
des instal·lats amb el coneixement de 
l’usuari no són realment programes-
espia si l’usuari comprèn plenament 
quines dades estan sent recopilades i 
a qui es distribueixen.

Les ‘cookies’ són arxius en els qual 
s’emmagatzema informació sobre un 
usuari d’internet en el seu propi ordi-
nador, i se solen utilitzar per assignar 

FACUA adverteix els usuaris 
que els bancs no verifiquen 
les seves dades confidencials 
mitjançant e-mails
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comunicació per descriure tots els 
tipus de ‘malware’.

S’ha de considerar que l’atac a la 
vulnerabilitat per ‘malware’, pot ser 
a una aplicació, una computadora, 
un sistema operatiu o una xarxa.

Existeixen moltíssims tipus de ‘mal-
ware’, encara que alguns dels més 
comuns són els virus informàtics, els 
cucs, els ‘troians’, els programes de 
spyware/adware o fins i tot certs 
‘bots’.

Dos tipus comuns de ‘malware’ són 
els virus i els cucs informàtics, aquest 
tipus de programes tenen en comú la 
capacitat per a auto replicar-se, és a 
dir, poden contaminar amb còpies 
de si mateixos i en algunes ocasions 
mutant; la diferència entre un cuc i 
un virus informàtic radica en la for-
ma de propagació, un cuc opera a 
través d’una xarxa, mentre que un vi-
rus ho fa a través de fitxers als quals 
s’afegeix.

Els virus informàtics utilitzen una gran 
varietat de portadors. Els blancs co-
muns són els arxius executables que 
formen part de les aplicacions, els 
documents que contenen macros (vi-
rus de macro), i els sectors d’arrenca-
da dels discos de 3 1/2 polzades i 
discos durs (virus de ‘bot’, o d’arren-
cada). En el cas dels arxius executa-
bles, la rutina d’infecció es produeix 
quan el codi infectat és executat. 
normalment l’aplicació infectada 
funciona correctament. Alguns virus 
sobrescriuen altres programes amb 

Per exemple, una pàgina amb motor 
de recerca pot assignar un número 
d’identificació individual a l’usuari 
la primera vegada que visita la pà-
gina, i pot emmagatzemar tots els 
seus termes de recerca en una base 
de dades amb el seu nombre d’iden-
tificació com a clau en totes les seves 
pròximes visites (fins que la ‘cookie’ 
expira o s’esborra). Aquestes dades 
poden ser emprades per seleccionar 
els anuncis publicitaris que es mostra-
ran a l’usuari, o poden ser transme-
sos (legal o il·legalment) a altres llocs 
o organitzacions.

Alguns exemples de programes espia 
coneguts són Gator o Bonzi Buddy.

‘Troians’

Malware malicious software, tam-
bé (de l’anglès badware o software 
maliciós) és un software que té com 
a objectiu infiltrar-se o fer malbé un 
ordinador sense el coneixement de 
l’usuari i amb finalitats molt diverses, 
ja que en aquesta categoria trobem 
des d’un ‘troià’ fins a un spyware.

Aquesta expressió és un terme ge-
neral molt utilitzat per professionals 
de la informàtica per definir una va-
rietat de software o programes de 
codis hostils i intrusius. Molts usuaris 
d’ordinadors no estan encara fami-
liaritzats amb aquest terme i uns al-
tres fins i tot mai no ho han utilitzat. 
no obstant això, l’expressió “virus 
informàtic” s’usa en el llenguatge 
quotidià i sovint en els mitjans de 

merç en una transacció electrònica i 
per assegurar-se de conèixer totes les 
característiques d’un producte que el 
consumidor no podrà examinar fins 
que ho tingui davant d’ell.

També ha de tenir-se en compte si 
l’empresa o comerciant de béns i/o 
serveis que ofereix la seva mercade-
ria en Internet es troba o no situada 
a un país on les garanties legals es-
tablertes per al comerç electrònic no 
siguin aplicables.

Per això és aconsellable no contrac-
tar amb aquelles empreses que tenen 
els seus domicilis socials a paradisos 
legals i on per tant el consumidor tin-
drà serioses dificultats per reclamar i 
exigir els seus drets si és enganyat.

L’oferta de compra per comerç elec-
trònic haurà de contenir necessària-
ment la identitat i el domicili social 
del proveïdor, les característiques 
especials del producte, el preu i, si 
escau, el cost del transport, així com 
les possibles formes de pagament, la 
modalitat de lliurament i el termini de 
validesa de l’oferta. Ha d’exigir-se 
tota la informació necessària sobre el 
producte per tal d’evitar sorpreses.

A manera de consells pràctics ha de 
tenir-se en compte el següent:

Evitar contractar serveis o adquirir 
béns a través del comerç electrònic 
quan el comerç, empresa o prestador 
del servei no estigui identificat o no 
s’ofereixin dades suficients sobre els 
productes o serveis que ens permetin 

còpies d’ells mateixos, el contagi en-
tre ordinadors s’efectua quan el soft-
ware o el document infectat va d’un 
ordinador a un altre i és executat.

Quan un software produeix pèrdues 
econòmiques a l’usuari de l’equip, 
es classifica com software criminal o 
‘crimeware’, terme adoptat per Peter 
Cassidy per diferenciar-lo d’altres ti-
pus de software maligne. El software 
criminal està encaminat a l’aspecte fi-
nancer, la suplantació de la persona-
litat i l’espionatge. Amb l’objectiu de 
fer un frau o un mal ús de la informa-
ció, s’identifiquen les pulsacions en 
el teclat de l’usuari o els moviments 
del ratolí, es creen falses pàgines de 
bancs o empreses de contractació i 
ocupació per tal d’aconseguir el nú-
mero de compte, identificacions, re-
gistres oficials i dades personals.

També s’utilitza l’anomenada engi-
nyeria social, que consisteix a acon-
seguir informació confidencial de 
l’usuari mitjançant enganys, com per 
exemple, amb un correu electrònic 
en el qual se sol·licita a l’usuari in-
formació privada o en pàgines web 
d’entitats falses.

Com EvITAR IRREGulARITATS 
dAvANT El ComERç 
ElECTRòNIC

Per tal d’evitar irregularitats en el 
comerç electrònic és necessari extre-
mar les precaucions per confirmar i 
assegurar-se de la identitat del co-
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Conservi tots els comprovants de les 
compres que realitzi i revisi els ex-
tractes bancaris i els càrrecs per uti-
lització de la targeta de crèdit quan 
aboni les compres a través d’aquest 
mitjà de pagament.

Comuniqui i anul·li els càrrecs que 
de forma irregular li hagin realitzat 
en el seu compte corrent.

Comprovi que l’empresa o el presta-
dor del servei permeti una transacció 
segura, amb garantia de l’ús de les 
seves dades personals.

Asseguri’s que l’empresa compta 
amb canals de reclamació i l’informa 
d’ells així com si està adherida al Sis-
tema Arbitral de Consum.

Utilitzi un sistema de pagament se-
gur.

Guardi un registre de les transacci-
ons: detalls de la pàgina web, còpies 
dels e-mails enviats i rebuts del prove-
ïdor, ‘pantallazo’ de la pàgina on es 
confirma la transacció, etc.

Comprovi com més aviat millor que 
el producte rebut és exactament el 
sol·licitat, i si està en bon estat i fun-
ciona correctament.

motivar la nostra decisió de compra 
o contractació.

Assegurar-se del país en el qual està 
situat el comerç i que no es tracta 
d’un paradís legal-fiscal on no són 
d’aplicació les normes de protecció 
als consumidors que regeixen a la 
Unió Europea o similars.

Abans d’adquirir el producte o servei 
tingui accés i llegeixi detingudament 
les condicions generals de contracta-
ció i de no ser així sol·liciti-les.

Exigeixi que entre les condicions es 
reculli un termini de lliurament i les 
conseqüències del seu incompliment.

Comprovi les garanties que li oferei-
xen: dret de resolució i devolució del 
producte.

Informi’s dels sistemes de lliurament 
que l’empresa tingui i del seu cost.

En el cas que tinguin lloc a través 
de correu electrònic o altre mitjà de 
comunicació electrònic equivalent, 
inclouran al començament del missat-
ge la paraula “publicitat”.

2. En els supòsits d’ofertes promocio-
nals, com les que incloguin descomp-
tes, premis i regals, i de concursos 
o jocs promocionals, prèvia la cor-
responent autorització, s’haurà d’as-
segurar, a més del compliment dels 
requisits establerts en l’apartat ante-
rior i en les normes d’ordenació del 
comerç, que quedin clarament identi-
ficats com a tals i que les condicions 
d’accés i, si escau, de participació 
s’expressin de forma clara i inequí-
voca.

Article 21. Prohibició de comu·
nicacions comercials no sol·
licitades realitzades a través 
de correu electrònic o mitjans 
de comunicació electrònica 
equivalents.

Queda prohibit l’enviament de comu-
nicacions publicitàries o promocionals 
per correu electrònic o altre mitjà de 
comunicació electrònica equivalent 
que prèviament no haguessin estat 
sol·licitades o expressament autoritza-
des pels destinataris de les mateixes.

TíTOL III

Comunicacions comercials per via 
electrònica

Article 19. Règim jurídic.

1. Les comunicacions comercials i 
les ofertes promocionals es regiran, 
a més de per la present Llei, per la 
seva normativa pròpia i la vigent en 
matèria comercial i de publicitat.

2. En tot cas, serà d’aplicació la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, i la seva nor-
mativa de desenvolupament, espe-
cialment, pel que fa a l’obtenció de 
dades personals, la informació als 
interessats i la creació i manteniment 
de fitxers de dades personals.

Article 20. Informació exigida 
sobre les comunicacions co·
mercials, ofertes promocionals 
i concursos.

1. Les comunicacions comercials re-
alitzades per via electrònica haurien 
de ser clarament identificables com 
a tals i haurien d’indicar la persona 
física o jurídica en nom de la qual es 
realitzen.

Quan un software produeix 
pèrdues econòmiques a 
l’usuari, es classifica com 
software criminal o ‘crimeware’

ASPECTES mÉS ImPoRTANTS dE lA 
llEI dE SERvEIS dE lA SoCIETAT dE lA 
INFoRmACIÓ I dE ComERç ElECTRòNIC 
(llEI 34/2002)
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1. Els contractes celebrats per via 
electrònica produiran tots els efectes 
previstos per l’ordenament jurídic, 
quan concorrin el consentiment i els 
altres requisits necessaris per a la 
seva validesa.

Els contractes electrònics es regiran 
pel disposat en aquest Títol, pels Co-
dis Civil i de Comerç i per les restants 
normes civils o mercantils sobre con-
tractes, especialment, les normes de 
protecció dels consumidors i usuaris i 
d’ordenació de l’activitat comercial.

2. Perquè sigui vàlida la celebració 
de contractes per via electrònica no 
serà necessari el previ acord de les 
parts sobre la utilització de mitjans 
electrònics.

3. Sempre que la Llei exigeixi que el 
contracte o qualsevol informació re-
lacionada amb el mateix consti per 
escrit, aquest requisit s’entendrà sa-
tisfet si el contracte o la informació es 
conté en un suport electrònic.

4. no serà d’aplicació el disposat en 
el present Títol als contractes relatius 
al Dret de família i successions.

Els contractes, negocis o actes jurí-
dics en els quals la Llei determini per 
a la seva validesa o per a la produc-
ció de determinats efectes la forma 
documental pública, o que requerei-
xin per Llei la intervenció d’òrgans 
jurisdiccionals, notaris, registradors 
de la propietat i mercantils o autori-
tats públiques, es regiran per la seva 
legislació específica.

Article 22. Drets dels destina·
taris de comunicacions comer·
cials.

1. Si el destinatari de serveis hagués 
de facilitar la seva adreça de correu 
electrònic durant el procés de contrac-
tació o de subscripció a algun servei 
i el prestador pretengués utilitzar-la 
posteriorment per a l’enviament de 
comunicacions comercials, haurà de 
posar en coneixement del seu client 
aquesta intenció i sol·licitar el seu con-
sentiment per a la recepció d’aquestes 
comunicacions, abans de finalitzar el 
procediment de contractació.

2. El destinatari podrà revocar en 
qualsevol moment el consentiment 
donat a la recepció de comunicaci-
ons comercials amb la simple notifi-
cació de la seva voluntat al remitent.

A aquest efecte, els prestadors de 
serveis haurien d’habilitar procedi-
ments senzills i gratuïts perquè els 
destinataris de serveis puguin revo-
car el consentiment que haguessin 
prestat.

Així mateix, haurien de facilitar infor-
mació accessible per mitjans electrò-
nics sobre aquests procediments.

TíTOL IV

Contractació per via electrònica

Article 23. Validesa i eficàcia 
dels contractes celebrats per 
via electrònica.

rà al disposat en les normes de Dret 
internacional privat de l’ordenament 
jurídic espanyol, havent de prendre’s 
en consideració per a la seva apli-
cació l’establert en els articles 2 i 3 
d’aquesta Llei.

Article 27. Obligacions prèvi·
es a l’inici del procediment de 
contractació.

1. A més del compliment dels requi-
sits en matèria d’informació que s’es-
tableixen en la normativa vigent, el 
prestador de serveis de la societat de 
la informació que realitzi activitats 
de contractació electrònica tindrà 
l’obligació d’informar al destinata-
ri de manera clara, comprensible i 
inequívoca, i abans d’iniciar el pro-
cediment de contractació, sobre els 
següents extrems:

a) Els diferents tràmits que han de se-
guir-se per celebrar el contracte.

b) Si el prestador arxivarà el docu-
ment electrònic que es formalitzi el 
contracte i si aquest serà accessible.

c) Els mitjans tècnics que posa a la 
seva disposició per identificar i cor-
regir errors en la introducció de les 
dades, i d) La llengua o llengües en 
les quals podrà formalitzar-se el con-
tracte.

2. El prestador no tindrà l’obligació 
de facilitar la informació assenyala-
da en l’apartat anterior quan:

Article 24. Prova dels contrac·
tes celebrats per via electròni·
ca.

1. La prova de la celebració d’un 
contracte per via electrònica i la de 
les obligacions que tenen el seu ori-
gen en ell se subjectarà a les regles 
generals de l’ordenament jurídic i, 
si escau, a l’establert en la legisla-
ció sobre signatura electrònica.

2. En tot cas, el suport electrònic que 
consti un contracte celebrat per via 
electrònica serà admissible en judici 
com a prova documental.

Article 25. Intervenció de ter·
cers de confiança.

1. Les parts podran pactar que un ter-
cer arxivi les declaracions de volun-
tat que integren els contractes elec-
trònics i que consigni la data i l’hora 
que aquestes comunicacions han 
tingut lloc. La intervenció de dites ter-
ceres no podrà alterar ni substituir les 
funcions que correspon realitzar a les 
persones facultades conformement a 
Dret per donar fe pública.

2. El tercer haurà d’arxivar en su-
port informàtic les declaracions que 
haguessin tingut lloc per via telemàti-
ca entre les parts pel temps estipulat 
que, en cap cas, serà inferior a cinc 
anys.

Article 26. Llei aplicable.

Per a la determinació de la llei apli-
cable als contractes electrònics s’esta-
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de les vint-i-quatre hores següents a 
la recepció de l’acceptació, o b) La 
confirmació, per un mitjà equivalent 
a l’utilitzat en el procediment de con-
tractació, de l’acceptació rebuda, tan 
aviat com l’acceptant hagi completat 
aquest procediment, sempre que la 
confirmació pugui ser arxivada pel 
seu destinatari.

En els casos que l’obligació de con-
firmació correspongui a un destina-
tari de serveis, el prestador facilitarà 
el compliment d’aquesta obligació, 
posant a la disposició del destinatari 
algun dels mitjans indicats en aquest 
apartat. Aquesta obligació serà exi-
gible tant si la confirmació hagués de 
dirigir-se al propi prestador o a altre 
destinatari.

2. S’entendrà que s’ha rebut l’accep-
tació i la seva confirmació quan les 
parts que es dirigeixin puguin tenir 
constància d’això.

En el cas que la recepció de l’accep-
tació es confirmi mitjançant justificant 
de recepció, es presumirà que el 
seu destinatari pot tenir la referida 
constància des que aquell hagi estat 
emmagatzemat en el servidor que 
estigui donat d’alta al correu electrò-
nic, o en el dispositiu utilitzat per a la 
recepció de comunicacions.

3. no serà necessari confirmar la re-
cepció de l’acceptació d’una oferta 
quan:

a) Ambdós contractants així ho acor-
din i cap d’ells tingui la consideració 

a) Ambdós contractants així ho acor-
din i cap d’ells tingui la considera-
ció de consumidor, o b) El contracte 
s’hagi celebrat exclusivament mitjan-
çant intercanvi de correu electrònic o 
altre tipus de comunicació electròni-
ca equivalent, quan aquests mitjans 
no siguin emprats amb l’exclusiu 
propòsit d’eludir el compliment de 
tal obligació.

3. Sense perjudici del disposat en 
la legislació específica, les ofertes o 
propostes de contractació realitza-
des per via electrònica seran vàlides 
durant el període que fixi l’oferent o, 
en defecte d’això, durant tot el temps 
que romanguin accessibles als desti-
nataris del servei.

4. Amb caràcter previ a l’inici del 
procediment de contractació, el pres-
tador de serveis haurà de posar a la 
disposició del destinatari les condi-
cions generals a les quals, si escau, 
s’haurà de subjectar el contracte, 
de manera que aquestes puguin ser 
emmagatzemades i reproduïdes pel 
destinatari.

Article 28. Informació posterior 
a la celebració del contracte.

1. L’oferent està obligat a confirmar la 
recepció de l’acceptació al que la va 
fer per algun dels següents mitjans:

a) L’enviament d’un justificant de re-
cepció per correu electrònic o altre 
mitjà de comunicació electrònica 
equivalent a l’adreça que l’accep-
tant hagi assenyalat, en el termini 

Els contractes electrònics entre em-
presaris o professionals, en defecte 
de pacte entre les parts, es presumi-
ran celebrats en el lloc que estigui 
establert el prestador de serveis.

Firma electrònica

La signatura digital és, en la trans-
missió de missatges telemàtics i en la 
gestió de documents electrònics, un 
mètode criptogràfic que associa la 
identitat d’una persona o d’un equip 
informàtic al missatge o document. 
En funció del tipus de signatura, pot, 
a més, assegurar la integritat del do-
cument o missatge.

de consumidor, o b) El contracte s’ha-
gi celebrat exclusivament mitjançant 
intercanvi de correu electrònic o al-
tre tipus de comunicació electrònica 
equivalent, quan aquests mitjans no 
siguin emprats amb l’exclusiu propò-
sit d’eludir el compliment de tal obli-
gació.

Article 29. Lloc de celebració 
del contracte.

Els contractes celebrats per via elec-
trònica en els quals intervingui com 
a part un consumidor es presumiran 
celebrats en el lloc que aquest tingui 
la seva residència habitual.
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s’empra una clau privada) al resultat 
de l’operació anterior, generant la 
signatura electrònica o digital.

La funció hash és un algorisme ma-
temàtic que permet calcular un valor 
resum de les dades que han de ser 
signades digitalment, funciona en 
una sola adreça, és a dir, no és pos-
sible a partir del valor resumeixen 
calcular les dades originals. Quan 
l’entrada és un document, el resultat 
de la funció és un nombre que iden-
tifica gairebé inequívocament al text. 
Si s’adjunta aquest nombre al text, el 

La signatura electrònica, com la 
signatura autògrafa (manuscrita), 
pot vincular-se a un document per a 
identificar a l’autor, per assenyalar 
conformitat (o disconformitat) amb 
el contingut, per a indicar que s’ha 
llegit o, segons el tipus de signatura, 
garantir que no es pugui modificar el 
seu contingut.

La signatura digital d’un document 
és el resultat d’aplicar cert algorisme 
matemàtic, denominat funció hash, al 
seu contingut, i seguidament aplicar 
l’algorisme de signatura (en el qual 

El microxip, que constitueix la princi-
pal novetat visible per a l’usuari, em-
magatzema la següent informació: 
dades de filiació del titular, imatge 
digitalitzada de la fotografia, imatge 
digitalitzada de la signatura manus-
crita, plantilla de la impressió dacti-
lar dels dits índex de cada mà, un 
certificat qualificat per a autenticació 
i altre per a la signatura, certificat 
electrònic de l’autoritat emissora i el 
parell de claus (pública i privada) de 
cada certificat electrònic. El fet que 
hagi dos certificats persegueix que 
el ciutadà sàpiga distingir clarament 
i sense gènere de dubtes les situaci-
ons en les quals està autenticant-se 
de les quals està signant.

El nou DnI es lliura pràcticament en 
el mateix moment de la seva petició 
en la pròpia oficina d’expedició del 
DnI de la policia de cada demar-
cació. Els suports són completament 
segurs. viatgen en unes caixes for-
tes equipades amb un mecanisme 
que, en cas que algú intenti forçar-
les, detecta la manipulació i allibe-
ra un àcid que inutilitza les targetes 
verges.

no dur el DnI està considerat en 
l’article 26 de la llei 1/92 de Pro-
tecció de Seguretat Ciutadana com 
una falta sancionada fins amb 300 
euros. En canvi, tenir aquest docu-
ment caducat no és objecte de san-
ció. Aquesta mateixa llei indica que 
les persones majors de 14 anys es-
tan obligades a obtenir-lo i exhibir-lo 
sempre que un agent de l’autoritat 
l’hi requereixi.

destinatari pot aplicar de nou la fun-
ció i comprovar el seu resultat amb 
el qual ha rebut. no obstant això, 
presenta algunes dificultats per a 
l’usuari, per aquesta raó s’usen soft-
wares que automatitzen tant la funció 
de calcular el valor hash com la seva 
verificació posterior.

dNI electrònic

En Espanya s’expedeix des de març 
de l’any 2006 un tipus especial de 
Cèdula d’Identitat denominada DnI 
electrònic.

El naixement del Document nacional 
d’Identitat electrònic (DnIe) respon a 
la necessitat d’atorgar identitat per-
sonal als ciutadans per al seu ús en 
la nova Societat de la Informació, a 
més de servir d’impulsor de la ma-
teixa. Així, el DnIe és l’adaptació 
del tradicional document d’identitat 
a la nova realitat d’una societat in-
terconnectada per xarxes de comu-
nicacions.

L’adjudicatària del projecte és la 
Unió Temporal d’Empreses composta 
per Indra, Telefónica i Software Ag.

En el DnI electrònic s’han desen-
volupat tres nivells de seguretat. En 
un primer nivell, hologrames, lletres 
tàctils, imatges làser canviants...; 
en un segon nivell, imatges codifi-
cades, microtexts, kinegramas...; i, 
finalment, mesures criptogràfiques i 
biomètriques.
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dubtes i poder signar documents 
electrònics amb la mateixa valide-
sa jurídica que els actuals. Quant a 
les empreses, els aportarà capacitat 
d’innovació una nova forma de co-
municar-se amb els seus clients, sor-
gint així noves oportunitats de ne-
goci per a elles. L’impacte tant del 
DnI Electrònic com de la Signatura 
Electrònica en el comerç electrònic 
serà enorme.

Amb el nou dispositiu, que permet 
portar a terme la Signatura Electrò-
nica es millorarà l’eficàcia i eficièn-
cia dels serveis de l’Administració, 
s’implementarà la contractació elec-
trònica, l’accés serà totalment segur 
i es reforçarà la participació públi-
ca en els processos de decisió. Així 
mateix, s’eliminarà el 80 per cent 
de certificacions en paper, perme-
trà al ciutadà identificar-se sense 
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