
 

Páxina 7 de22 

2. A01. Negocio dixital: modelos, tipos e 
normativa 

2.1 Introdución 

No eido da actividade comercial,  a xeneralización do uso de internet, supón unha 
modificación xeral da forma de facer negocio. Os cambios poden apreciarse en aspectos 
como: mercado ao que se dirixen os produtos ou servizos, formas de atención a clientela, 
formas de pago, formas de distribución, medios publicitarios, etc. 

Ao longo desta unidade analizaremos  os tipos de negocio dixital,  enumeraremos  
aspectos xurídicos específicos das   actividades comerciais realizadas a través de internete 
concretaremos medidas de atención e fidelización da clientela. 

2.2 Actividade  

2.2.1 Modelos de negocio electrónico 

� B2CBusiness to Consumer (da empresa ó consumidor).Podemos asimilalo ao comercio 
minorista tradicional. Como exemplo deste modelo temos: as cadeas de supermercados, 
tendas de roupa, electrónica, etc.,con tendas virtuais dirixidas aos consumidores finais.. 

� B2BBusiness to Busines (da empresa á empresa). Neste caso as transacións de bens ou 
prestación de servizos, prodúcense entre empresas ou organizacións. Pode ser que as 
operacións se fagan  unicamente entre duas empresas a través das súas plataformas 
dixitais  pero tamen pode existir unha plataforma intermedia na que varias empresas 
realicen negocios. Estas plataformas son  sitios webs aos que acceden as empresas para 
solicitar presupostos e comprar e vender. 

� B2B2CBusines to Busines to Consumer (da empresa á empresa e  da empresa ao  
consumidor). Neste caso unha empresa pode facer de intermediaria entre outra empresa 
e o consumidor final ou tamén pode ser un portal que ofrece servizo tanto a empresas 
como a consumidores finais.  

� C2CConsumer to Consumer (de consumidor a consumidor). O negocio levase a cabo 
entre consumidores. Habitualmente existe unha plataforma intermediaria que pon a 
disposición dos usuarios un portal  para que os consumidores intercambien os seu 
produtos ou servizos. A empresa intermediaria soe  cobrar unha cantidade por 
afiliación, operación realizada ou outros conceptos. 

� C2BConsumer to Business (do consumidor á empresa). O usuario é quen ofrece e pon 
as condicións do negocio as empresas provedoras. Os usuarios unense para obter en 
mellores condicións un produto ou servizo concreto. 

� B2Aou B2GBussines to Administration (Empresa con Administración pública). A 
administración  pode relacionase coas empresas con unha maior transparencia nas 
convocatorias e licitacións. 

� Outros modelos de negocio dixital:B2E (Business to employee), M2B (Mobile to 
Business), etc. 
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2.2.2 Tipos de negocios electrónicos 

Un negocio electrónico é aquel que desenvolve unha actividade que permite ofertar un ben 
ou servizo no mercado e obter ingresos, usando canais dixitais. 

Podemos falar así de negocios dixitais de: 

� Comercio electrónico ou e-shop: Son plataformas dedicadas a venta de produtos ou 
servizos a través de internet.  

� Aprovisionamento electrónico (e-procurement):Teñen a finalidade de buscar e 
incrementar o número de proveedores de bens ou servizos para unha empresa. 

� Subasta electrónica (e-auction): utilizan o sistema de poxa electrónica. Poden incluír 
unha presentación multimedia dos distintos servizos e servizos adicionais  de formas de 
pago ou entrega. 

� Mercado electrónico (e-mall): Son o equivalente aos Centros Comerciais pero neste 
caso no mundo dixital. Ofrecen un conxunto de tendas electrónicas nunha plataforma 
con unha marca común. Tamén soen ofrecer servizos comúns a estas tendas como pode 
ser a forma de pago, forma de envío, etc. 

� Servizos de certificación (trust services): Proporcionan certificados dixitais e outros 
servizos de seguride en rede). 

� Marketplaces: Son plataformas ou portais nos que se conecta a oferta e a demanda ao 
redor de distintas actividades. Distinguimos: 

– Marketplaces horizontais: aqueles que inclúen distintas categorías de produtos.  

– Marketplaces verticais:  Están enmarcados nunha actividade ou categoría específica. 
Por exemplo aluguer de vivenda, emprego, restaurantes, etc. 

Se atendemos ao tipo de produto ou servizo que se oferta podemos falar de: 

� Contido: Son aqueles que ofrecen, noticias, entretemento, música, películas etc. 
Nalgúns casos a oferta dos servizos é gratuíta e os ingresos obtéñense por medio da 
publicidade que se inserta. De tódolos xeitos cada  vez está tomando mais forza o 
modelo de pago,  por medio do cal o cliente accede ao servizo de música, películas, etc. 

� Publicidade dixital:Os ingresos obtéñense por medio da publicidade que se inserta na 
web. O propietario da web recibirá unha  remuneración  segundo o acordado por: 
patrocinio,  por CPM (Custo por mil) cada mil visualizacións, CPC (Custo por clic) 
cada vez que o internauta faga clic na mensaxe publicitaria entrando deste xeito na web 
anunciadora.  

� Servizos Premium: Soen  ofertar un produto básico de forma gratuíta e un servizo 
avanzado de pago. É bastante habitual no mundo do software (antivirus e outras 
aplicacións). 

� Software como servizo: En xeral este negocio vai dirixido ao mundo empresarial. As 
empresas ofrecen o seu software, encargándose tamén do soporte e mantemento co que 
se crea unha relación de dependencia 

� Intermediación: actúan como intermediarios entre clientes e provedores. 
Fundaméntanse na confianza entre a empresa e o intermediario. Como exemplo temos 
as intermediarias de reservas de hotel, billetes de avión. 

� Consultoría: Son servizos profesionais que se ofrecen a través da rede. Teñen a vantaxe 
de  non ter a barreira do espazo e o tempo. Exemplo deste caso serían servizos 
xurídicos. 



 

Páxina 9 de22 

� Doazóns:Existen sitios web que funcionan e desenvolven os seus produtos  grazas aos 
donativos dos usuarios. Para o desenvolvemento de software libre soe utilizarse este 
sistema. 

A relación feita anteriormente trata de recoller algúns exemplos representativos dos tipos 
de comercio electrónico. Poderíanse facer tantas clasificacións como estimásemos 
oportunas e seguir os criterios que nos parecesen interesantes. 

2.3 Aspectos xurídicos no comercio electrónico 

� Na  web http://www.lssi.gob.es/  do Ministerio de Enerxía Industria e Turismo 
aparecen explicados os aspectos máis importantes da LSSI que afectan a empresas, 
cidadáns e  provedores de servizos de internet.  

A lei 34/2002, Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, 
regula aspectos xurídicos  dos servizos da Sociedade da información referentes a 
actividades e prestación de servizos que se realicen con ánimo de lucro por parte de quen 
preste o  servizo. 

Inclúense as seguintes actividade: comercio electrónico, contratación en líña,información 
e publicidade, servizos de intermediación. 

O feito de que unha das actividades anteriores se  preste de forma gratuíta, non significa 
que non estea suxeito a lei, xa que o prestador da mesmapode obter ingresos (publicidade, 
patrocinio, etc) e polo tanto non estaría excluído da aplicación da lei. 

Resaltamos os seguintes aspectos normativos: 

2.3.1 Datos que deben incluír as empresas nas súas webs 

� Nome ou razón social, domicilio, e-mail. 

� Residencia ou domicilio (enderezo permanente do establecemento) 

� Datos de inscrición no Rexistro mercantil 

� Datos de autorización administrativa previa (no caso de actividades que así o requiran) 

� Datos da profesión regulada (exemplo médicos:colexio e número de colexiado) 

� Número de identificación fiscal 

� Cando se faga referencia a prezos: Débese facilitar  información clara e exacta sobre o 
prezo do produto ou servizo, indicando se os impostos e gastos  doenvío están incluídos 
ou non.  

No caso de que se realicen actividades de contratación electrónica débese indicar 

ademais:  

� Os distintos pasos que debe de realizar o usuario para completar a compra. 

� Indicar sequen presta o servizo  vai arquivar o documento electrónico no que se 
formaliza o contrato e se vai ser accesible. 

� Medios técnicos que se poñen para identificar e corrixir erros. 

� Lingua ou linguas nas que se formalizan os contratos 

� Poñer a disposición dos usuarios as normas xerais. 
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� Obrigatoriedade de confirmar a aceptación do contrato (Pódese facer por exemplo con 
un correo electrónico) 

2.3.2 Datos que deben incluír  os cidadáns 

No caso dos particulares con un sitio web, sempre e cando se leven a cabo actividades que  
supoñan un beneficio económico directo ou indirecto (lémbremos a publicidade)deben ter 
visibles datos similares aos que sinalamos anteriormente para as empresas. 

2.3.3 Entregas e devolución de mercancía no comercio electrónico 

� A  Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios (RDL 1/2007 de  16 de 
novembro), modificada pola Lei 3/2014 de 27 de marzo recolle aspectos interesantes 
para o comercio en xeral e o comercio electrónico en particular. 

Destacamos o seguintes aspectos: 

2.3.3.1 Prazos de entrega 

No artigo 66 bis establécese:“A non ser que as partes acorden outra cousa, o empresario 
entregará os bens mediante a transmisión da súa posesión material ó control do 
consumidor e usuario, sen ningunha demora indebida, no prazo máximo de 30 días.” 

“Se o empresario non cumpre a obriga de entrega, o consumidor e usuario o emprazará 
para que cumpra nun prazo adicional, axeitado as circunstancias. Se o empresario non fai 
entrega dos bens en dito prazo adicional, o consumidor e usuario terá dereito a resolver o 
contrato”. 

2.3.3.2 Prazo de devolución 

 Art. 71 “O consumidor ou usuario disporá dun prazo mínimo de catorce días naturais para 
exercer o dereito de desestimento”. O prazo empezará a contar dende que se recibe a 
mercancía ou dende a data de prestación do servizo. 

Segundo se sinala no propio artigo no caso de que o vendedor non cumpra coa obriga de 
información sobre o dereito de desestimento,  o prazo para o seu exercicio,  finalizará doce 
meses despois da expiración do período inicial.  

2.3.3.3 Gastos de devolución 

O proceso de devolución tamén debe estar explicitado, sinalando claramente si existe 
algún custe que debe abonar o consumidor e cal é o método de devolución. No caso de 
que non apareza recollido explicitamente, o custe da devolución, sempre é a cargo do 
vendedor. 

2.3.4 Protección de datos 

� A Lei Orgánica 15/1999, de 13 do decembro, de Protección de Datos de Carácter 
Persoal establece a normativa a cumprir no ámbito da manipulación de datos 
persoais, aspecto moi importante no comercio electrónico. A AEPD (Axencia 
Española de Protección de Datos) é  o organismo encargado de  controlar o 
cumprimento da Lei e da organización do sistema para o cumprimento da mesma. 
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A  LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos) trata de garantir as liberdades públicas e 
os dereitos individuais das persoas. 

A actividades que se realizan a través de internet moven un gran numero de datos 
persoais, polo que ten especial importancia o coñecemento e aplicación da normativa. 

 A Axencia Española de Protección de Datos https://www.agpd.es/portalwebAGPD é a 
encargada de autorizar e controlar  a xestión de ficheiros e de velar polo cumprimento da 
normativa. 

 A modo de resume destacamos os seguintes aspectos da normativa: 

� Están obrigados a cumprir esta lei as persoas físicas ou xurídicas que posúan datos de 
carácter persoal 

� Obrigas:  

– inscribir os ficheiros que conteñen os datos de carácter persoal na axencia de 
protección de datos. 

– Elaborar un plan de seguridade para garantir o cumprimento da lei 

– Realizar controles periódicos para garantir o cumprimento da lei. 

� As infraccións establécense como leves, graves e moi graves levando aparellada unha 
sanción económica.  

A continuación expoñemos algúns exemplos de infraccións. (Para unha información máis 
completa ver Lei de protección de datos) 

– Leves (900 a 40.000 €) 

– Non  remitir a  AEPD as notificacións previstas na Lei. 

– Non solicitar a inscrición do ficheiro de datos de carácter persoal no Rexistro 
Xeral de Protección de Datos. 

– O incumprimento do deber de información ó afectado acerca do tratamento 
dos seus datos de carácter persoal cando os datos sexan recollidos do propio 
interesado.. 

– A transmisión dos datos a un encargado do  tratamento sen cumprir os deberes 
formais establecidos no artigo 12 da Lei. 

– Graves(40.001 a 300.000 €). 

–  Tratar datos de carácter persoal sen solicitar o consentimento das persoas 
afectadas, cando o mesmo sexa necesario conforme ao disposto na Lei.  

–  Impedir ou obstaculizar o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición.  

–  Manter lo ficheiros, locais,  programas o equipos que conteñan os datos de 
carácter persoalsen as  debidas condiciones de seguridade que por vía 
regramentaria se determinen. 

– Moi graves (300.001 a 600.000 €) 

– A recollida de datos de forma enganosa ou fraudulenta. 

 

 

 



 

Páxina 12 de22 

2.3.5 Reclamacións nas compras no comercio electrónico 

Unha compra efectuada por comercio electrónico ten  as mesmas garantías que unha 
compra realizada nun comercio tradicional. 

Non debemos esquecernos, segundo indicamos anteriormente, que o cliente ten un prazo 
de 14 días naturais para devolver o produto, polo que se non cumpre as expectativas que 
ten creadas posiblemente proceda á súa devolución. 

A xestión das reclamacións pode converterse nun instrumento de fidelización dos clientes, 
sempre e cando a empresa actúe de xeito adecuado: 

En primeiro lugar a empresa debe facilitar o sistema de reclamación. No caso do comercio 
electrónico, as webs, a través das que se fan as compras deben dispoñer  de sistemas para 
reclamación  (formularios, correos electrónicos, teléfonos) para que o cliente poida 
contactar con facilidade. Unha vez recibida a reclamación debe responderse e prantexar  
unha solución de forma inmediata, causando ao cliente as mínimas molestias posibles. 

Por outra banda a empresa debe contar con un servizo de calidade que trate de minimizar 
as reclamacións, pero en todo caso é inevitable que se produzan. Neste caso débese 
aproveitar a oportunidade para que o cliente perciba que o erro se soluciona de forma 
inmediata, sen custes para él e coas mínimas molestias. Actuando deste xeito, o cliente 
terá sensación de seguridade e percibirá que no caso de ter algunha incidencia con  algún 
produto ou servizo, esta solucionarase satisfactoriamente. 

2.3.5.1 Importancia financeira da reclamación 

O feito de manter un servizo de reclamacións supón un custe financeiro para a empresa e 
por suposto o feito de sustituir  os produtos  en mal estado tamén ten un custe económico. 
O mesmo ocorre cando o produto é devolto e supón unha venda anulada. 

De tódolos xeitos este custe financeiro pode revertir nun incremento das vendas e polo 
tanto dos  ingresos que se producen na propia empresa. Estoocurrirá se o cliente ten a 
garantia de que se ten algun problema co produto adquirido se lle vai solucionar dunha 
forma rápida, cómoda e sen custe para él. 

O único factor que pode e debe diminuír os custesfinanceiros da reclamación e o servizo 
de calidade tratando de que estas sexan o menor número posible. 

De pouco serviría a unha empresa  facer un gasto moi elevado en publicidade, se 
desatende totalmente o servizo de reclamacións e atención ao cliente. 

2.3.6 Accións de captación  e fidelización do cliente no comercio 
electrónico 

A unidade formativa 2 inclúe  o plan de marketing dixital. As accións que se contemplan 
no mesmo deben ser postas en práctica de acordo co  tipo de negocio electrónico que 
xestionemos. 

De tódolos xeitos recollemos aquí unha  serie de factores clave a hora de atraer  e manter 
clientes nas tendas online. 

� Usabilidade web: 

– Cando o cliente entra na web da tenda virtual debe atopar un entorno amigable, con 
facilidade de navegación e sen tempo de espera na carga das páxinas. A información  
dos produtos debe aparecer de forma clara e detallada, con imaxes de calidade. 

– O contido da web debe estar actualizado e debe atraer a atención do visitante. 
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– O proceso de compra debe ser sinxelo e curto xa que en moitos casos o cliente 
abandona antes de finalizar debido ás dificultades do proceso.  

� Seguridade: 

– O cliente debe recibir información clara sobre: garantías, formas de pago, 
devolucións, etc. 

– Débense ofertar distintas formas de pago seguro. 

– As certificacións de calidade e de confianza online axudan a que o cliente siga 
adiante coa compra. 

� Publicidade: 

– Elixir un nome de dominio axeitado para a tenda. 

– Posicionamento en buscadores. 

– Banners e portais temáticos. 

� Servizo de atención ao cliente: 

– Accesibilidade dentro de la web e gratuidade. 

– Atención e rapidez na resposta. 

– Oferta de solución inmediata. 

2.4 Tarefas 

Tarefa 1. Modelos de negocio online. 

Tarefa 2. Tipos de negocio.  

Tarefa 3.  Cumprimento da LOPD 

Tarefa 4. Cumprimento de requisitos legais establecidos na LSSI nas tendas virtuais. 

Tarefa 5. Accións de captación e fidelización de clientes efectuados por tendas virtuais. 

2.4.1 Tarefa 1. Modelos de negocio on-line 

Tarefa 1. Elaboración de informe de modelos de negocio online. 

� Busca en internet, visita distintas tendas online, e  elabora un informe no que 
aparezan como mínimo dous exemplos dos modelos de negocio mais habituais 
(B2C, B2B, B2B2C, C2C, C2B, B2G). Debes razoar porque cada tenda encaixa no 
modelo elixido 

� O alumnado debe elaborar, con un programa de tratamento de textos un informe no 
que se recollan os datos especificados anteriormente.  

2.4.2 Tarefa 2. Tipos de negocio electrónico 

Tarefa 2.- Elaboración de informe de tipos de negocio en internet 

� Visita webs e elabora un informe con exemplos de  distintos tipos de negocio (e-
shop, e-procurement, e-auction, e-mall, marketplaces verticais, marketplaces 
horizontais). Inclúe tamén exemplos de negocio de contido, publicidade dixital, 
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intermediación e premium. 

� O alumnado debe elaborar, con un programa de tratamento de texto un informe no 
que se recollan os datos especificados no enunciado 

2.4.3 Tarefa 3.- . Cumprimento da LOPD 

Tarefa 3.- Informe de cumprimento da normativa de LOPD 

� Utilizando a ferramenta EVALUA  que pon a disposición a AEPD (Axencia 
Española de Protección de Datos) e supoñendo que actúas como responsable dun 
negocio electrónico cumprimenta o test de  normativa en materia de protección de 
datos. 

� O alumnado deberá comprobar os resultados e descargar o informe que emite a 
aplicación.  

Solución: 

Accedemos a web:  http://www.agpd.es/  na páxina principal eliximos no menú a opción 
Canle do responsable e dentro desta Ferramentas de axuda e activamos a aplicación 
EVALUA tal e como aparece na seguinte imaxe 

 

Cumprimentamos o test e obtemosun informe co resultado.  

Non se trata tanto de que o alumnado responsa correctamente todas as cuestións, senón  de 
que unha vez cumprimentado o test teña coñecemento das formas correctas de actuación 
para o cumprimento da lexislación. 

2.4.4 Tarefa 4.-  Cumprimento de requisitos legais establecidos na 
LSSI,  nas tendas virtuais. 

� Facilitarase ao alumnado enderezos web (ou ficheiros no seu caso) de tendas virtuais  
para que comprobe o cumprimento dos requisitos dos requisitos legais. 
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� O alumnado realizará un informe, con  medios dixitais, no que se sinale o 
cumprimento ou non dos requisitos legais na web ou webs indicadas. 

2.4.5 Tarefa 5.- Accións de captación e fidelización de clientes en  
tendas virtuais. 

� Seleccionar dúas tendas de comercio electrónico (unha considerada como exemplo 
positivo e outra considerada como exemplo negativo)  e analizar as medidas de 
captación e fidelización de clientes que efectúa cada unha delas. 

� O alumnado debe redactar un informe na que se xustifique a elección de cada unha 
das empresas e sinalando os aspectos que se cumpren e os que non se cumpren. 
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3. Materiais 

3.1 Documentos de apoio ou referencia 

� A lei 34/2002, Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico 

� A Lei Orgánica 15/1999, de 13 do decembro, de Protección de Datos de Carácter 
Persoal 

� A  Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios (RDL 1/2007 de  16 de 
novembro), modificada pola Lei 3/2014 de 27 de marzo 

� Web: http://www.lssi.gob.es/ (Servizos da sociedade da información e comercio 
electrónico) 

� Web:http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ (Axencia española de protección de datos) 

� Guía Práctica de Comercio Electrónico para Pymes (versión resumida).- Comunidade 
de Madrid. 

3.2 Recursos didácticos. 

� Aula de informática configurada en rede con conexión a internet e canón. 

 
  


