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E ln els últims temps, hem sigut testimonis de com les tecnologies de la informació i la comunicació
han provocat canvis en la societat, en vista dels quals el Dret i la Política no en són aliens. Així, s’han
introduït noves formes de contractació, de relació amb l’Administració, nous drets però també noves
obligacions dels ciutadans, s’han obert altres vies de comunicació política i de participació ciutadana en
la vida social i política. Aquest nou marc és canviant i, per això, és important estar atents a les noves
regulacions i moviments que es van succeint en aquest àmbit.
En aquest número de la revista Internet, Dret i Política, s’analitzen alguns d’aquests fenòmens relacionats
amb la incidència d’Internet a l’Administració Tributària i a la relació amb els obligats tributaris, així com
amb la participació ciutadana i els moviments socials.
En primer lloc, Rafael Oliver, al seu article «The taxpayer’s right to to electronic communication with the
tax authorities», analitza tant el dret del contribuent a relacionar-se amb l’Administració per mitjans
electrònics com altres drets dels obligats tributaris davant de l’Administració Electrònica. En aquest
sentit, s’estudia la relació telemàtica amb l’Administració a la Llei General Tributària, així com la regulació
a la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Al seu torn, Ana María Delgado, a l’article
«Compulsory online tax returns», se centra en els supòsits en què de forma obligatòria els contribuents
han de presentar les seves declaracions a l’Administració Tributària a través d’Internet. Per a fer-ho,
analitza tant les garanties que s’han de respectar en aquests casos com també els deures que recauen
sobre els ciutadans, destacant les mesures que faciliten el compliment d’aquestes obligacions, en especial,
per a aquells que no disposen dels recursos tècnics i econòmics suficients. I, en tercer lloc, Alessandro
Mantelero, al seu article «Smart Cities, movilidad inteligente y tutela de los datos personales», afronta
qüestions relatives a la protecció de dades en el context d’amplis projectes de mobilitat territorial, amb
especial atenció a la seva incidència sobre la dimensió individual col·lectiva de la protecció de dades i
analitzant un projecte pilot específic de mobilitat intel·ligent a Itàlia.
D’altra banda, Anastasia Deligiaouri, a l’article titulat «Critical appraisal of forms, features, factors and
variables of democratic e-participation with a focus on social media», aborda les variables i els factors que
influeixen en la participació política en línia, tenint en compte els nous codis comunicatius introduïts pels
mitjans de comunicació social. Per la seva banda, Carlos Espaliú ens ofereix, al seu article «La relevancia
de los medios digitales en la Iniciativa Ciudadana Europea», una valoració sobre la implementació de
la figura de la iniciativa ciutadana en el Dret de la Unió Europea, com un dret més dins del ventall de
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l’estatut de la ciutadania europea. Per últim, a l’article titulat «El campamento @PlzaResistencia en el ciclo de protestas
en Venezuela 2014», Iria Puyosa analitza el cas del campament estudiantil de protesta Plaza de la Resistencia, en el marc
del cicle de protestes registrat a Veneçuela; al temps que es planteja l’aplicabilitat d’algunes dinàmiques identificades
com a fonamentals als moviments socials en xarxa.
Completen aquest número dues seccions que contenen, d’una banda, una selecció de les novetats normatives, preparades per Jordi García Albero; i, d’altra banda, una ressenya dels últims pronunciaments jurisprudencials, elaborada per
Patricia Escribano Tortajada. I, finalment, Joan Balcells, Blanca Torrubia i Ana María Delgado donen notícia de les últimes
activitats acadèmiques de difusió del coneixement, organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC: III
Jornada d’Advocacia Virtual. Emprenedoria i innovació a l’advocacia; VI Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies de
la Informació i la Comunicació; XI Congrés Internacional d’Internet, Dret i Política. Regulating Smart Cities; Jornada sobre
Com crear la teva pròpia assessoria fiscal; i VII Jornada sobre problemes actuals de fiscalitat. Reforma tributària del 2015.
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