
 

LA UE POSA FI A LES LIMITACIONS PER COMPRAR PER INTERNET 
“COMPRI A LA WEB DEL PAÍS ON TROBI LES MILLORS CONDICIONS”. 
 
Reglament (UE) 2018/302 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de febrer de 2018, sobre 
mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació 
per raó de la nacionalitat, del lloc de residència o del lloc d'establiment dels clients al mercat 
interior i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) nº 2006/2004 i (UE) 2017/2394 i la 
Directiva 2009/22/CE (Text pertinent a l'efecte del EEE). 
 
La Unió Europea en la seva escalada cap a un Mercat Únic Digital ha posat fi a la 
pràctica del “geobloqueig”, consistent a detectar a través de l’IP i bloquejar a un 
consumidor d'un altre país que accedeix a la web per adquirir els productes a un preu 
més econòmic o en millors condicions, redirigint-ho a la web del país d'origen. 
 
No obstant això, l'afectació del nou reglament europeu tindrà diferents impactes 
segons el tipus de bé o servei que es comercialitzi. Si es tracta de béns físics encara 
que el reglament estableixi que podran adquirir-se a qualsevol país, en la mesura que 
els costos d’entrega no han estat objecte de regulació, es podrà limitar els lliuraments 
a un determinat territori o establir uns costos d’entrega a un altre país equiparables als 
costos d'adquisició al país d'origen.  
 
Si es tracta de prestació de serveis es podrà contractar en les mateixes condicions 
que en altres països. Així per exemple, si un país té un servei de núvol de major 
capacitat i menor cost, es podrà acudir a ell en les mateixes condicions i costos que 
els consumidors locals, fins i tot beneficiant-se de les ofertes locals, sense que se'ns 
obligui a contractar el nacional amb menor capacitat i major cost. El mateix per a la 
compra d'entrades, o qualsevol altre servei digital. 
 
El reglament no inclou aquells serveis subjectes a lleis nacionals, com és el cas dels 
derivats de drets de propietat intel·lectual: drets d'autor en llibres, videojocs, música i 
software, ni els subjectes a lleis especials cas del transport, (bitllets d'avió, tren, 
autobús, etc.), i els productes financers. 
 
 
 
 
 

 


