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EDITORIAL

Seguint de prop els temes
que centren els debats jurídics
de la societat de la informació
Agustí Cerrillo
La revista Internet, Dret i Política persegueix, des que es va fundar, ser una plataforma de reflexió i discussió sobre
aquelles qüestions que conformen el debat jurídic i social al voltant d’Internet i el desenvolupament de la societat de la
informació. D’aquesta manera, es proposa contribuir a presentar diversos punts de vista i enriquir el debat sobre aquelles qüestions que revesteixen una importància sens dubte creixent en la reflexió sobre els efectes de la Xarxa i sobre el
seu desenvolupament futur.
Aquesta vegada, la revista IDP centra l’atenció del monogràfic en la neutralitat de la Xarxa i el dret a l’oblit que van ser
l’objecte sobre el qual es va focalitzar la setena edició del Congrés Internet, Dret i Política (2011). L’elecció d’aquests
temes com a eixos centrals del VII Congrés IDP, i ara del monogràfic, respon a la voluntat dels Estudis de Dret i Ciència
Política de la Universitat Oberta de Catalunya d’aportar elements útils a la discussió institucional i social que poden
millorar el debat actual sobre aquestes qüestions.
En primer lloc, la neutralitat de la Xarxa, que és el principi segons el qual la Xarxa ha de romandre neutral en relació
amb els continguts que s’hi transmeten i evitar qualsevol discriminació basada en la naturalesa o l’origen de les dades,
està essent objecte d’una atenció diversa des de diferents instàncies i operadors jurídics en un debat que ha arribat a
diferents nivells de formalització jurídica. Així, alguns països, com Xile, han consagrat el principi de neutralitat a la
Xarxa per als consumidors i usuaris d’Internet a través d’una llei (Llei núm. 20453). Altres, com els Estats Units, no han
pogut trobar prou consens per a poder tirar endavant una iniciativa legislativa d’aquest tipus. En el nostre entorn més
proper, actualment la Comissió Europea està valorant si, d’acord amb el que preveu la Comunicació de la Comissió
Europea sobre La Internet oberta i la neutralitat de la Xarxa a Europa [COM(2011) 222 final] d’abril de 2011, caldrà impulsar noves accions per a garantir el «manteniment del caràcter obert i neutral d’Internet» tal com es va plasmar a la
Declaració de la Comissió sobre la neutralitat d’Internet que va acompanyar la Directiva 2009/140/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.
En segon lloc, el dret a l’oblit es planteja com un equilibri entre el dret a la privacitat i a la protecció de dades personals
i el dret a la llibertat d’expressió i d’informació. En aquest equilibri tenen una participació activa altres elements com la
lliure prestació de serveis d’indexació i localització dels continguts de la Xarxa.
El dret a l’oblit també està essent objecte de debat jurídic i acadèmic i tenint un gran impacte social. Al nostre país,
estan pendents de resolució a l’Audiència Nacional diversos conflictes entre l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
i Google que han de marcar l’esdevenir d’aquesta qüestió els pròxims anys.
Tanmateix, el futur del dret a l’oblit també es veurà fortament influït per la futura reforma de la normativa europea en
matèria de protecció de dades personals. En efecte, la Comissió Europea, com a reflex de la cada vegada més gran pre-
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ocupació social sobre aquesta qüestió, ha inclòs el dret a l’oblit en el seu projecte de reglament, amb el qual es persegueix modernitzar la regulació de la protecció de dades personals i adaptar-la a les necessitats del moment donant més
control a les persones sobre les seves pròpies dades personals i facilitant-los l’accés [COM(2012) 11 final]. En particular,
en el projecte de reglament es preveu reforçar el dret a l’oblit amb què s’ajudarà els interessats a gestionar millor els
riscos contra la protecció de les dades personals a Internet.
A més d’aquestes qüestions que ocupen el monogràfic del número 13, la revista també publica l’article d’Isabel Sánchez
sobre la factura electrònica a Espanya, en el qual s’analitza la normativa vigent a Espanya, els obstacles per a generalitzar-la, les iniciatives preses pel Govern espanyol per a incentivar-ne l’ús i els canvis normatius previstos per a això.
Finalment, conforma aquest número 13 de la revista IDP, la secció d’actualitat jurídica que ens presenta, de la mà de
Jordi García Albero, les últimes novetats normatives i jurisprudencials sobre aspectes relacionats amb la societat de la
informació.
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