
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Barcelona, 29 de maig de 2020 

 

 

 

A partir del pròxim 12 de juliol serà aplicable en tots els Estats membres de la UE, 

el Reglament (UE) 2019/1150 del Parlament i del Consell de 20 de juny de 2019 

sobre el foment de l'equitat i la transparència per als usuaris professionals de 

serveis d'intermediació en línia. 
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A l'efecte del Reglament (UE) 2019/1150 del Parlament i del Consell de 20 de juny de 2019 

sobre el foment de l'equitat i la transparència per als usuaris professionals de serveis 

d'intermediació en línia (d'ara endavant, el “Reglament”), tenen la consideració de Plataformes 

B2B2C: 

Els serveis d'intermediació en línia que: 

o Es presten normalment a canvi d'una remuneració (encara que no sempre), a distància, 

per via electrònica i a petició individual d'un destinatari de serveis; 

 

o Permeten als usuaris professionals oferir béns o serveis als consumidors amb l'objectiu 

de facilitar l'inici de transaccions directes entre aquests usuaris professionals i 

consumidors, amb independència d'on aquelles concloguin en última instància; 

 

o Es presten als usuaris professionals sobre la base de relacions contractuals entre el 

proveïdor dels serveis i els usuaris professionals que ofereixen els béns o serveis als 

consumidors. 

Els motors de cerca que: 

o Permeten als usuaris introduir consultes per a fer cerques de, en principi, tots els llocs 

web, o de llocs web en un idioma concret, mitjançant una consulta sobre un tema 

qualsevol en forma de paraula clau, consulta oral, frase o un altre tipus d'entrada, i que 

en resposta mostra resultats en qualsevol format en els quals pot trobar-se informació 

relacionada amb el contingut sol·licitat. 

A fi d'aprofitar plenament els avantatges de l'economia de plataformes en línia, és important 

que les empreses puguin confiar en els serveis d'intermediació en línia amb els quals entaulen 

relacions comercials. 

Al seu torn, aquestes plataformes compten amb una superior capacitat de negociació, la qual 

cosa els permet, en efecte, actuar unilateralment d'una manera que pot ser injusta i perjudicar 

els interessos legítims dels usuaris professionals i, de manera indirecta, també dels 

consumidors de la Unió. 

Els usuaris professionals que recorren als serveis d'intermediació en línia han de comptar amb 

la transparència adequada i amb possibilitats de reclamació efectiva en tota la Unió. 
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El Reglament aplica a les relacions entre: 

o Prestadors de serveis de Plataformes B2B (independentment d'on estiguin 

establertes). 

 

o Empreses o usuaris professionals l'activitat dels quals tingui amb destinació directa 

consumidors persones físiques (si actuen amb finalitats externes al seu comerç, negoci, 

ofici o professió). Aquestes empreses o usuaris professionals deuen: 

 

i. Tenir un establiment o domicili se situï en la Unió; 

 

ii. Oferir béns o serveis als consumidors situats en la Unió per mitjà d'aquests 

serveis, amb independència d'on estiguin establerts o resideixin els proveïdors 

d'aquests serveis i qualsevol que fos la llei aplicable. 

 

A tall d'exemple, el Reglament cita com a Plataformes B2B: 

o Mercats de comerç electrònic, en particular els mercats col·laboratius en els quals 

participin usuaris professionals; 

 

o Serveis d'aplicació de programari en línia, com les botigues d'aplicacions; 

 

o Serveis de xarxes socials en línia, amb independència de la tecnologia utilitzada per a 

prestar tals serveis. 

 

Per contra, no aplicarà a: 

o Serveis de pagaments en línia; 

 

o Eines de publicitat en línia; 

 

o Plataformes d'intercanvis publicitaris en línia la finalitat de la qual no sigui la de propiciar 

l'inici de transaccions directes i que no impliquin una relació contractual amb els 

consumidors. 

 

Entre las novetats del Reglament, destacaríem les següents: 

o Regulació del contingut mínim de les condicions generals de contractació de la 

Plataforma. 
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o Exigència de transparència en cas de restricció, suspensió o terminació de la relació 

contractual per part de la Plataforma. 

 

o Definició dels criteris de classificació de les empreses o professionals dins de la 

Plataforma, així com d'entre els béns o serveis oferts per aquesta i els oferts per les 

empreses o professionals oferents. 

 

o Descripció clara de les polítiques d'accés de la Plataforma a les dades dels 

consumidors finals. 

 

o Limitació de les restriccions a les empreses i professionals a l'oferta de condicions 

diferents per altres mitjans diferents a la Plataforma. 

 

o Implantació de mecanismes de solució de controvèrsies, com a sistemes interns de 

reclamacions i vies per a la mediació. 

 

o Elaboració de codis de conducta sectorials.  

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


