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   l número 27 de la Revista d’Internet, Dret i Política conté un monogràfic que recull diversos articles 
sobre les implicacions jurídiques dels usos i comentaris fets a les xarxes socials. El nombre de 
delictes comesos a través de les xarxes socials va en augment, d’una banda, per l’existència de noves 
plataformes idònies per a la comissió de certs delictes i, d’altra banda, per l’aparença d’anonimat que 
presenta l’ús de les xarxes socials. No obstant això, actuar contra aquesta situació no és fàcil, ja que 
un dels principals problemes que es planteja és el de les dificultats probatòries per a la seva aportació 
al procediment judicial.

En primer lloc, Laura Díez, en el seu article titulat «Libertad de expresión en las redes sociales», aborda 
el tema de si els límits de la llibertat d’expressió són diferents en el cas que un mateix missatge s’aboca 
a la xarxa o si es difon mitjançant els canals tradicionals de comunicació. A continuació, en l’article 
«Los delitos de odio en las redes sociales», Josep Maria Tamarit analitza la jurisprudència del Tribu-
nal Suprem en matèria de delictes d’odi. El tercer dels articles, a càrrec de Carmen Tomás-Valiente, 
parla dels «Delitos contra la intimidad y redes sociales (en especial, la jurisprudencia más reciente)», 
centrant-se en les qüestions juridicopenals suscitades específicament per la utilització d’una xarxa 
social en la comissió de fets eventualment incardinables en els delictes de descobriment i revelació de 
secrets.

Al seu torn, Beatriz López, en el seu article «El delito de estafa cometido a través de las redes socia-
les: problemas de investigación y enjuiciamiento», destaca els problemes principals que plantegen la 
recerca i l’enjudiciament dels delictes d’estafa comesos a través de les xarxes socials. En cinquè lloc, 
Vicente Guzmán, en l’article que porta per títol «Juicios paralelos en las redes sociales y proceso 
penal», estudia com les xarxes socials contribueixen a magnificar els judicis paral·lels i multipliquen 
les eventuals lesions dels drets fonamentals. Finalment, en l’article «Regulación legal y valoración de 
fuentes de prueba digital (correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la 
incertidumbre», Teresa Armenta ofereix una visió dels mitjans tecnològics com a font d‘investigació en 
el procés penal.

D’altra banda, també s’inclou en aquest número dos articles. El primer, a càrrec d’Ingolf Pernice, porta 
per títol «Risk management in the digital constellation - a constitutional perspective (part II)», i descriu 
els riscos nous que la revolució digital està creant, juntament amb múltiples oportunitats per a la comu-
nicació, el comerç i la participació política. En segon lloc, Ana María Delgado i Rafael Oliver publiquen 
l’article titulat «Some tax considerations regarding the collaborative economy», en el qual analitzen 
l’impacte de l’economia col·laborativa, la necessitat de la seva regulació i, finalment, la importància i 
implicacions de la fiscalitat en aquesta nova realitat.
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Finalment, aquest número compta, d’una banda, amb una secció que presenta una selecció de les novetats normatives, 
preparades per Jordi García Albero; i, d’altra banda, amb una altra secció, elaborada per Patricia Escribano Tortajada, 
que recull una ressenya dels últims pronuciaments jurisprudencials. Així mateix, es publiquen les ressenyes de les últi-
mes activitats acadèmiques de difusió del coneixement organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
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