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    quest nou número de la revista, el 18, conté un monogràfic dedicat a la incidència de les tecnologies de 
la informació i la comunicació en els tributs. La relació entre aquestes tecnologies i el sistema tributari 
és especialment important en dos àmbits: d’una banda, el de la fiscalitat del comerç electrònic, i, de 
l’altra, el de l’administració electrònica tributària.

En aquest número s’inclouen diversos articles que aborden algunes de les qüestions més rellevants de 
la fiscalitat del comerç electrònic i de l’administració electrònica tributària, com ara la fiscalitat dels 
cànons en el comerç electrònic (Alejandro García Heredia), la necessària adaptació dels tributs a les 
noves tendències dels negocis electrònics (Bartolomé Borrego Zabala), la fiscalitat indirecta del comerç 
electrònic online (Elisabeth Sánchez Serena), els reptes encara pendents per a l’assentament definitiu de 
l’administració electrònica tributària (Irene Rovira Ferrer), la presentació i el pagament de declaracions 
tributàries per via telemàtica (Rafael Oliver Cuello) i la regulació de la factura electrònica en el sector 
públic (Ana María Delgado García).

D’altra banda, en aquest número es publica l’article de Raúl Gómez Martínez i Camilo Prado Román titulat 
«La actividad de búsquedas en Google anticipa los resultados electorales», en el qual els autors proposen 
un model economètric de dades de panell que demostra que les estadístiques de cerca de Google tenen 
capacitat explicativa i predictiva sobre l’evolució de la intenció de vot en les eleccions espanyoles.

Així mateix, aquest número inclou un article de Mònica Vilasau Solana relatiu al dret a l’oblit en un context 
de reforma normativa en el qual l’autora reflexiona sobre la discrepància entre el TJUE i l’Advocat General 
en el cas Google Spain (sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de maig de 2014).

Finalment, en aquest número es dóna compte de les activitats de difusió organitzades pels Estudis 
de Dret i Ciència Política de la UOC: IV Jornada de Criminologia; II Jornada sobre Advocacia Virtual; I 
Jornada sobre Prova Pericial i Peritatge; V Jornada de Docència del Dret i Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació; i X Congrés Internacional Internet, Dret i Política.
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