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El l desenvolupament d’internet permet configurar nous espais en l’àmbit digital més enllà de les fronteres
geogràfiques i de les limitacions i barreres tradicionals, al mateix temps que genera noves necessitats de
regulació i ordenació per part dels poders públics. Precisament, en aquest número es recullen algunes
de les ponències i comunicacions presentades en el XII Congrés Internacional d’Internet, Dret i Política,
dedicat al tema de la construcció d’un espai digital comú europeu (Building a European digital space).
En primer lloc, Hugh Beale, en l’article «The future of European contract law in the light of the European
commission’s proposals for directives on digital content and on-line sales», se centra en les directives
que la Comissió Europea va aprovar l’any 2015 sobre les vendes en línia i els continguts digitals, que
formen part de l’estratègia sobre el mercat únic digital. Ambdues directives persegueixen eliminar les
diferències en la regulació sobre contractes existents entre els estats membres.
Al seu torn, Ana María Delgado i Rafael Oliver, en l’article «Regulations governing the publication of
details of tax debtors and fraudsters», analitzen un tema amb connexions amb la normativa de protecció
de dades de caràcter personal i amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit
de l’Administració tributària. En particular, aborden la publicitat de llistats d’obligats tributaris amb
determinats deutes i sancions pendents de pagament, i la publicació de la ressenya de les sancions
condemnatòries fermes i no recurribles per delictes contra la Hisenda Pública.
En tercer lloc, Antoni Rubí Puig, en l’article «El derecho exclusivo de autor a controlar la publicidad
y las ofertas de venta de sus obras. Impacto en la construcción del mercado único digital», aborda el
desenvolupament jurisprudencial efectuat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea del dret exclusiu
de controlar les ofertes comercials i la publicitat sobre béns protegits per drets de propietat intel·lectual,
així com les seves conseqüències per a la construcció i desenvolupament del mercat únic digital.
D’altra banda, Marketa Trimble, en l’article «The role of geoblocking in the internet legal landscape»,
examina el fenomen del geoblocking i revisa els recents desenvolupaments legals relacionats amb la
matèria, i reflexiona sobre si cal regular aquest tema. A continuació, Francisco Javier Puchades Arce, en
l’article «La relación entre los ciudadanos y los representantes políticos a través del email: el caso del
parlamento de la comunidad valenciana en la VIII legislatura», presenta una recerca exploratòria sobre
les actituds dels diputats del Parlament autonòmic valencià en la interacció virtual amb la ciutadania
mitjançant el correu electrònic. Per últim, Rosa Mila, en l’article titulat «The directive proposals on
online sales and supply of digital content (part I): will the new rules attain their objective of reducing the
legal complexity?», analitza el tema de les vendes transfrontereres entre comerciants i consumidors,
i la seva regulació.
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A més, aquest número té, d’una banda, una secció que presenta una selecció de les novetats normatives preparades per
Jordi García Albero, i, d’una altra, una secció elaborada per Patricia Escribano Tortajada que recull una ressenya dels
últims pronunciaments jurisprudencials.
Finalment, Blanca Torrubia i Ana María Delgado informen sobre les últimes activitats acadèmiques de difusió del coneixement organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC: la III Jornada de prova pericial i peritatge. Una
mirada cap a Europa, i la VIII Jornada de problemes actuals de Fiscalitat. Claus de la reforma de la Llei General Tributària.
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