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Introducció

Globalització, pluralisme jurídic i Internet és una assignatura que forma part del
màster oficial de la Societat de la informació i el coneixement.
L'objectiu que es vol assolir és oferir una panoràmica àmplia dels canvis significatius que està provocant en els últims temps la tecnologia de la informació
en la societat i els mercats, i per tant, en la sociologia i en la ciència jurídica
contemporànies. Per a això proposem un recorregut que ens permeti identificar els diferents factors, quines en són les incidències socials i, finalment, quin
impacte provoquen en el dret. La perspectiva que s'adopta és, en conseqüència, multidisciplinària.
L'aprenentatge d'aquesta temàtica es vehicula mitjançant la proposta de lectures específiques, especialment seleccionades per a l'estudiant, acompanyada
de les pautes de lectura o guies d'estudi corresponents.
Amb l'objectiu d'evitar que la lectura dels diferents treballs i assajos condueixi
a un coneixement de la matèria fragmentat, s'ha optat per redactar aquest breu
text expositiu que ofereixi una visió de conjunt de la matèria i ens serveixi de
“fil conductor”. És, en conseqüència, un document de naturalesa instrumental i breu, que pretén facilitar la contextualització i comprensió del fenomen
en la seva complexitat. Ha estat confeccionat tenint en compte el perfil acadèmic i professional variat dels estudiants del màster oficial de la Societat de
la informació.
Els autors d'aquest text agrairan els comentaris i els suggeriments sobre la capacitat del text per a complir amb aquesta funció i servir de guia en la lectura de
la cada vegada més extensa bibliografia que hi ha en aquest àmbit.

Globalització, pluralisme jurídic i Internet

© FUOC • PID_00189065

4

Continguts

Mòdul didàctic 1
Globalització i pluralisme jurídic
Aura Esther Vilalta
1.

El fenomen de la globalització: la relació i els efectes entre els processos
de desenvolupament social i el dret; la globalització i el dret

2.

El pluralisme jurídic. Noció i orígens

3.

Efectes en el dret: hard law i soft law. El dret consuetudinari i la lex mercatoria. El denominat cyberlaw. Crisi de la clàssica distinció entre dret
públic i dret privat
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Internet i el Web
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Internet. Noció. Aplicacions
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El Web. Noció i distinció amb Internet
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El Web semàntic. Orígens. Noció. Contingut: dades, tecnologies, llenguatges i protocols

4.

El Web de dades. Desenvolupament i uniformització d'estàndards i llenguatges. La interacció dels diversos webs

Mòdul didàctic 3
Les implicacions de les TIC en les relacions jurídiques: comerç
electrònic, justícia electrònica
Aura Esther Vilalta
1.

El desenvolupament del Web i les seves implicacions jurídiques

2.

El desenvolupament del comerç electrònic (e-commerce)

3.

La justícia electrònica (e-justice)
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La resolució electrònica de controvèrsies
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El conflicte, els mecanismes de control i els mètodes electrònics de resolució
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La taxonomia dels mètodes ODR
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