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El número 28 de la revista Internet, Dret i Política conté sis articles que tenen l’origen en ponències
presentades al Congrés Internacional IDP 2018 «Collaborative economy: challenges & Opportunities»,
organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya els dies 21 i 22
de juny de 2018.
El primer d’aquests articles, titulat «Trabajo en plataformas: innovaciones jurídicas para unos desafíos
crecientes», correspon a Miguel Rodríguez-Piñero Royo, que desgrana els desafiaments que l’aparició de les plataformes d’intercanvi de béns i serveis ha comportat per al dret del treball. En segon
lloc, l’article «Economía colaborativa e innovación tecnológica en el transporte urbano de viajeros
en automóviles de turismo”, de Marc Tarrés, estudia la situació actual del transport urbà de viatgers
en automòbils de turisme des d’un punt de vista jurídic. En tercer lloc, Anna Ginès i Fabrellas estudia
els riscos i oportunitats de la prestació de serveis en el marc del contracte d’hora zero en el seu
article «The zero-hour contract in plattform work. Should we ban it or embrace it?». En quart lloc,
l’article «Consumers contracting with other consumers in the sharing economy: fill in the gaps in the
legal framework to switch to the blockchain model», de Jacquemin Hervé, remarca els problemes de
protecció del consumidor en els contractes celebrats amb professionals en entorns digitals. En cinquè
lloc, l’article «Alojamientos vacaciones: hacia un equilibrio entre el control administrativo y la libertad de empresa», de José Ignacio Cubero Marcos, aborda els problemes jurídics derivats de l’oferta
d’habitatges d’ús turístic. Finalment, s’hi inclou un article d’Eugenio Moya, que porta per títol «Swarm
intelligence, política i verdad».
En aquest número es publiquen, al costat d’aquests sis articles, tres articles sobre diferents aspectes
de l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit del dret. Així, en «La eficacia del listado de incumplidores relevantes a la Hacienda Pública», de Bernardo Olivares Olivares,
s’analitza aquesta eficàcia des d’una perspectiva tributària. Per la seva banda, l’article de Berta Esteve
«El geobloqueig en el mercat: conseqüències i prediccions» estudia aquesta pràctica comercial en els
continguts i productes digitals. I en el tercer d’aquests articles, titulat «El auge del blockchain y sus
posibilidades reales de aplicación en los registros de las administraciones públicas», Marina Vega Maça
n’explica els diferents esquemes de funcionament i n’extreu les principals implicacions i reptes en el
marc legal vigent.
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Finalment, en aquest número es recullen tant les novetats normatives preparades per Jordi García
Albero como les ressenyes de les últimes activitats acadèmiques de difusió organitzades pels Estudis
de Dret i Ciència Política de la UOC.
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