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El 15 i 16 d'abril de 2010, a la seu de Tibidabo de la Universi-

tat Oberta de Catalunya (UOC), han tingut lloc dos actes de

lectura i defensa de les primeres tesis doctorals en matèria
jurídica dels Estudis de Dret i Ciència Política, en el marc

del programa de doctorat sobre Societat de la Informació

i el Coneixement de la UOC. En ambdós casos, la qualifi-
cació obtinguda va ser la d'excel∙lent cum laude, per

unanimitat.

La primera de les tesis doctorals, realitzada per Leticia

Armendáriz, antiga becària de doctorat de l'Internet

Interdisciplinary Institute (IN3), i dirigida pel doctor Víctor
Manuel Sánchez, professor agregat de Dret Internacional

Públic de la UOC, porta per títol Los crímenes de guerra

en conflictos armados de carácter interno. Formulación,
tipificación y jurisdicción en el Derecho Internacional.

L'acte va tenir la presència en el tribunal d'avaluació de

grans personalitats nacionals i estrangeres expertes en
la matèria, com el catedràtic de la Universitat de Valèn-

cia i doctor Cardona Llorens, la doctora Chandra Lekha

Sriram, professora especialista en justícia transicional
de la Univeristy of East London i directora del Centre on

Human Rights in Conflict, i el doctor Carlos Espaliú, exlle-

trat de la Cort Internacional de Justícia de La Haia
(Holanda). Tots van recalcar la importància de l'objecte

de tesi per a la defensa de la pau mundial, valor que

aquesta universitat promulga com a eix de diverses de les
seves activitats.

La investigació presentada analitza la regulació jurídica
internacional dels crims de guerra comesos en conflictes

armats de caràcter intern, així com la determinació de la

jurisdicció competent que n'habilita l'enjudiciament i la

sanció. En particular, s'aborden els aspectes següents: 1)

la gènesi i evolució del dret internacional humanitari (DIH)

exigible en conflictes armats interns; 2) les regles conven-
cionals i consuetudinàries del DIH que regeix en l'actualitat

els conflictes armats interns, i que conforma la base pri-

mària de prohibició de les conductes qualificades com a
crims de guerra interna; 3) la tipologia de crims de guerra

interna establerta en l'Estatut de la Cort Penal Internacio-

nal (1998) i la comparació d'aquesta tipologia amb la llista
inclosa en aquest Estatut de crims de guerra en conflictes

armats internacionals; 5) el procés de tipificació interna-

cional dels crims de guerra interna fora del marc de
l'Estatut de Roma, i en particular, en els estatuts i la

jurisprudència dels tribunals penals internacionals per a

l'ex-Iugoslàvia, Rwanda i Sierra Leone, en el marc d'altres
tractats internacionals aplicables en conflictes armats

interns, i en virtut del dret internacional consuetudinari; i,

6) els mitjans jurisdiccionals habilitats en el dret interna-
cional per a la repressió nacional i internacional d'aquests

crims, en concret, mitjançant l'aplicació del principi de la

jurisdicció universal i la creació de tribunals penals inter-
nacionals.

La segona de les tesis doctorals, titulada Los deberes de
información y asistencia de la Administración tributaria:

Análisis jurídico y estudio del impacto de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, ha estat elaborada
per Irene Rovira Ferrer, que ha tingut una beca predocto-

ral de l'IN3. La tesi ha estat codirigida per la doctora Ana

María Delgado García i el doctor Rafael Oliver Cuello (pro-
fessors agregats de Dret Financer i Tributari de la UOC i

de la Universitat Pompeu Fabra, respectivament). L'acte

de lectura i defensa d'aquesta tesi es va dur a terme
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davant d'un tribunal constituït pels membres següents:

president, el doctor Pablo Chico de la Cámara (catedràtic

de Dret Financer i Tributari de la Universitat Rey Juan
Carlos); vocal, el doctor Amable Corcuera Torres (cate-

dràtic acreditat de Dret Financer i Tributari i degà de la

Facultat de Dret de la Universitat de Burgos); i secretari,
el doctor Agustí Cerrillo Martínez (professor agregat de

Dret Administratiu i director dels Estudis de Dret i Ciència

Política de la Universitat Oberta de Catalunya).

L'objectiu principal de la tesi en qüestió, la publicació de

la qual està prevista pròximament en forma de monogra-
fia, ha estat elaborar un estudi jurídic complet sobre els

deures d'informació i assistència de l'Administració tribu-

tària, en relació directa amb la incorporació, en aquest

àmbit, de les tecnologies de la informació i la comunicació

(TIC). Concretament, s'ha pretès aportar una definició
actualitzada d'aquest concepte, una determinació del

contingut i una concreció de les característiques i els

efectes jurídics que té, cosa que ha permès analitzar les
conseqüències derivades de la inclusió dels nous mitjans

en cada un dels aspectes esmentats. D'aquesta manera,

aquest estudi ha procurat realitzar una valoració global
de l'impacte de les TIC en la matèria, i detectar els proble-

mes i manques normatives principals, apuntar les modifi-

cacions o maneres de procedir que s'han considerat més
adequades i oferir, en definitiva, una radiografia de l'estat

actual d'ambdós deures.
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