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E l número 22 de la Revista d’Internet, Dret i Política inclou un monogràfic sobre ciberdelinqüència i
cibervictimització, en el qual s’aborden algunes qüestions relacionades amb la transformació de la
delinqüència com a conseqüència de l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en
les relacions socials.
En concret, s’inclouen en aquest monogràfic els articles següents: «Factores de riesgo asociados al
sexting como umbral de diversas formas de victimización. Estudio de factores correlacionados con el
sexting en una muestra universitaria » (J. R. Agustina i E. L. Gómez Duran); «Factores de riesgo en el
cyberbullying: revisión sistemática a partir del modelo del triple riesgo delictivo (TRD)» (A. González);
«Actividades cotidianas de los jóvenes en internet y victimización por malware» (N. Guilabert); «Taxonomía
de la comunicación violenta y el discurso del odio en internet » (F. Miró), i « Cibercriminalidad social
juvenil: la cifra negra» (I. Montiel).
D’altra banda, es publica també en aquest número l’article «Breach of information duties in the B2C
e-commerce: adequacy of available remedies», elaborat per Z. Bednarz. En aquest s’aborden els deures
que tant la legislació europea com la nacional imposen en el marc del comerç electrònic entre les parts
contractants i els problemes derivats de l’aplicació del dret general privat davant els incompliments
d’aquests deures. Així mateix, s’analitzen, d’una banda, diverses solucions a aquests problemes (com el
deure d’assessorament o els mecanismes extrajudicials que limiten la quantitat de la informació precontractual) i, de l’altra, s’examina el dret de desistiment. A més, s’inclou l’article anometat «Mercado único
digital y concepto de consumidor», on Blanca Torrubia proposa, ateses les ultimes propostes europees
dirigides a regular el mercat únic digital, separar el concepte de consumidor del de usuari no consumidor.
Finalment, es recullen en aquest número tant les novetats normatives preparades per Jordi García Albero,
com una ressenya dels últims pronunciaments jurisprudencials elaborada per Patricia Escribano Tortajada.
Així mateix, es publiquen les ressenyes de les últimes activitats acadèmiques de difusió organitzades pels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, com, per exemple, la VII Jornada de Docència del Dret i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, la VI Jornada de Criminologia o la IV Jornada d’Advocacia Virtual.
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