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   n aquest número es recullen tres ponències que es van presentar al X Congrés Internacional Internet, 
Dret i Política (IDP 2014), organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, que va tenir lloc a 
Barcelona els dies 3 i 4 de juliol de 2014.

Al llarg d’aquests deu anys de vida, aquest congrés s’ha convertit en un fòrum acadèmic internacional de 
referència en matèria de la incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit del 
dret i de la ciència política. Concretament, s’han abordat temes com ara la llibertat d’expressió a la xarxa, 
els reptes de la propietat intel·lectual a internet, la protecció de la privadesa a les xarxes digitals, el dret 
a l’oblit, el comerç electrònic i la protecció dels consumidors, la ciberdelinqüència, l’administració pública 
electrònica, i la utilització de les noves tecnologies en l’àmbit de la política i la participació ciutadana.

Des de la perspectiva del dret, durant aquest període de temps, d’una banda, s’han analitzat les tensions 
que s’han anat generant en aquest àmbit amb la regulació vigent, pensada per a un escenari predigital; 
i, d’altra banda, s’han posat de manifest fórmules per a solucionar els nous conflictes que apareixen 
a internet, buscant un equilibri satisfactori entre els diferents interessos implicats. Al seu torn, des de 
l’òptica de la ciència política, s’ha examinat l’aparició tant de nous canals per a la participació política, 
com de més possibilitats per a la transparència i la rendició de comptes per part dels poders públics.

Així, François Delerue analitza en l’article «Civilian direct participation in cyber hostilities» l’aplicació 
del concepte del dret internacional humanitari de la participació directa de civils en conflictes armats 
a la guerra informàtica o cibernètica. Per la seva banda, Argyri Panezi, en l’article titulat «Legal cha-
llenges for online digital libraries», explora els desafiaments legals per a la creació de col·leccions de 
biblioteques digitals en línia. Finalment, Ellen Marja Wesselingh, en l’article «Website blocking: evolution 
or revolution? 10 years of copyright enforcement by private third parties», examina la jurisprudència 
relativa a l’aplicació dels drets d’autor pels proveïdors d’accés a internet a Europa i l’evolució de la 
protecció de la propietat intel·lectual.

D’altra banda, en aquest número es publiquen sis articles. Sergio Castel Gayán, en l’article «Marco 
normativo e institucional del nuevo derecho de participación y las TIC: análisis desde las experiencias 
autonómicas», estudia tant la progressiva assumpció normativa com l’aplicació i els efectes polítics 
i socials de la participació electrònica en les recents estratègies impulsades en l’àmbit autonòmic. 
Al seu torn, Agustí Cerrillo Martínez analitza en l’article «Los principios de los datos abiertos en la 
legislación española» tant les característiques de les dades públiques que es posen a la disposició dels 
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ciutadans per a ser reutilitzades, com el seu reflex als portals de dades impulsades per les administracions públiques 
espanyoles en els últims anys. Així mateix, es publica l’article de Francisca Ramón Fernández titulat «La realización 
de material audiovisual para los cursos masivos en abierto (MOOC): cuestiones legales no resueltas en el ámbito de la 
propiedad intelectual». A més, Gloria González Fuster, en l’article «How uninformed is the average data subject? A quest 
for benchmarks in EU personal data protection», analitza el naixement i l’evolució de les obligacions d’informació com un 
element de la legislació europea de protecció de dades personals. En el cinquè dels articles, titulat «Pornografía infantil 
en internet: principales aspectos de la transposición de la Directiva 2011/92/UE», Isabel García Noguera se centra en la 
introducció d’una definició de la pornografia infantil i en la tipificació del mer accés a aquest material per mitjà de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Per últim, Julián Valero, al seu article «De la digitalización a la innovación 
tecnológica: valoración jurídica del proceso de modernización de las administraciones públicas españolas en la última 
década (2004-2014)», fa un repàs de les reformes legals per a la implementació de l’administració electrònica a Espanya.

Finalment, en aquest número també es recullen tant les novetats normatives preparades per Jordi García Albero, com una 
ressenya dels últims pronunciaments jurisprudencials elaborada per Patricia Escribano Tortajada. Igualment, s’informa 
de les activitats de difusió organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC: VII Congrés Internacional de 
Conflictologia i Pau; I Jornada de mediació civil, mercantil i concursal; VI Jornada de problemes actuals de fiscalitat. 
Aspectes pràctics de les professions en l’àmbit de la fiscalitat; i Jornada sobre els reptes de futur per a les administracions 
públiques catalanes derivats de les noves directives de contractació pública.

Dra. Ana María Delgado García
Directora de la Revista
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