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Jornada sobre Administració Electrònica Tributària
Ana M. Delgado García
Resum
Celebració de la Jornada sobre Administració Electrònica Tributària, que analitza les principals actuacions que es poden realitzar a través de la pàgina web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i el marc jurídic actual i futur en el qual es desenvolupen.

Paraules clau
administració electrònica, procediments tributaris

Tema
Fiscalitat i tecnologies de la informació i la comunicació

Seminar on Electronic Tax Administration
Abstract
The Seminar held on Electronic Tax Administration, analysing the main contributions that can be made via
the website of the Spanish Tax Administration Agency, as well as the current and future legal framework in
which they are performed.

Keywords
e-administration, tax procedures

Topic
Taxation, communication and information technologies
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tica de sol∙licituds o comunicacions a l’Administració de
l’Estat i els seus organismes públics sigui obligatòria.

La Universitat Oberta de Catalunya, en el si del grup
d’investigació sobre aspectes juridicotributaris de l’estat
del benestar en la societat de la informació (TICTRIBUTS),
i la Universitat Pompeu Fabra van organitzar el 14 de
maig de 2007 una Jornada sobre Administració Electrònica Tributària (www.uoc.edu/symposia/tribut).

En aquest context, també té summa importància, d’una
banda, la prestació del deure administratiu d’informació i
assistència als obligats tributaris a través de mitjans telemàtics i, d’altra banda, la regulació dels supòsits en què
terceres persones poden ajudar els ciutadans en les seves
relacions telemàtiques amb l’Administració, això és, la
denominada col∙laboració social en la gestió tributària,
per la qual cosa es refereix a la presentació telemàtica de
declaracions, comunicacions i altres documents tributaris
que s’hagin de tramitar per l’Agència Tributària. En qualsevol cas, una de les principals qüestions que es plantegen com a crucials per al desenvolupament efectiu dels
plans d’administració electrònica, en general, és promoure i facilitar l’accés generalitzat de tots els ciutadans
a les tecnologies de la informació i la comunicació. I, finalment, no s’ha d’oblidar la incidència en aquest àmbit de la
Llei per a l’accés electrònic dels ciutadans a les administracions públiques.

Tal com va quedar patent en les intervencions dels
ponents, l’Administració tributària ha estat particularment activa en el llarg i complicat procés d’aplicació de
les tecnologies de la informació i la comunicació a la seva
activitat: presentació telemàtica de declaracions, pagament de tributs per mitjans telemàtics, pràctica de notificacions telemàtiques, presentació de recursos tributaris a
través d’Internet...
Un punt d’inflexió en el procés de desenvolupament de
l’administració electrònica és constituït per la possibilitat
que, amb caràcter general en relació amb certes entitats,
persones o organitzacions, la presentació per via telemà-

El desenvolupament reglamentari de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD)
Mònica Vilasau Solana
Resum
Celebració de la Jornada sobre el Desenvolupament Reglamentari de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), dedicada a analitzar el Projecte de
reglament que desenvolupa la LOPD.
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Regulatory development of Organic Law 15/1999, dated
13 December, on Personal Data Protection (OLDP).
Abstract
The Seminar held on the regulatory development of Organic Law 15/1999, dated 13 December, on Personal
Data Protection (OLPD) focused on analysing the draft Regulation developed by the OLPD.

Keywords
personal data, consent, security measures, holder’s right, data processor

Topic
Data protection, communication and information technologies

El 6 de juny de 2007 va tenir lloc una Jornada sobre el
Projecte de Reglament de Desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), organitzada pels
Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta
de Catalunya, en el marc del grup de recerca DEUSETIC
(dret europeu de la seguretat i tecnologies de la informació i comunicació) http://www.uoc.edu/symposia/lopd/
cat/index.html.

Un altre aspecte polèmic abordat fou el de la classificació
que estableix el Projecte entre fitxers públics i privats i els
tipus de fitxers inclosos en cadascuna de les categories ja
que contradiu en part la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades i l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
Tot seguit es va dedicar una sessió a la regulació de
l’estatut de l’encarregat del tractament. El Projecte estableix criteris per tal de delimitar quan ens trobem davant
d’una prestació de serveis i quan davant d’una cessió de
dades i també fa especial atenció al fenomen de la subcontractació per part de l’encarregat del tractament.

La Jornada va ser inaugurada pel secretari d’Estat de
Justícia, que remarcà que el Projecte de reglament s’insereix en un context en què se cerca l’equilibri entre la llibertat de la persona i la seguretat.

Finalment, es va tractar el tema de les mesures de seguretat. A diferència del Reglament encara vigent, el Projecte preveu expressament les mesures de seguretat
exigibles als tractaments manuals, ja que a partir del 24
d’octubre de 2007 la LOPD també serà aplicable als tractaments no automatitzats. Respecte a aquests darrers,
cal destacar la necessitat d’un document de seguretat, un
criteri d’arxiu dels documents i de custòdia dels suports.
Per altra banda, l’aplicació de les mesures de seguretat
(nivell bàsic, mitjà i alt) es flexibilitza, de manera que el
fet de tractar-se d’una dada sensible no comporta necessàriament el nivell màxim de protecció.

La primera sessió es dedicà a la regulació del consentiment, ja que el nou marc comporta un canvi en el sistema
fins ara establert per a les comunicacions electròniques
en la LSSI (Llei de serveis de la societat de la informació i
del comerç electrònic). El Projecte configura un sistema
d’opt out que pot comportar algun conflicte respecte a les
previsions de la LSSI (opt in matisat: en els casos d’una
relació contractual prèvia es poden enviar missatges
sobre contingut similar al de la relació contractual existent).
A continuació es tractà el tema dels drets dels titulars de
les dades, remarcant el fet que l’interessat podrà sol∙licitar informació relativa a com han estat obtingudes les
dades.
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assistents, va esbossar possibles solucions als múltiples
interrogants que planteja el Projecte i als quals de ben
segur donarà resposta el Dictamen del Consell d’Estat.
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II Jornada problemes actuals de fiscalitat. La reforma de la
imposició sobre la renda
Ana M. Delgado García
Resum
Celebració de la II Jornada sobre Problemes Actuals de Fiscalitat, dedicada a l’anàlisi de les principals
novetats introduïdes en la regulació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques continguda
en la Llei 35/2006, de 28 de novembre.

Paraules clau
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, reforma

Tema
Fiscalitat i tecnologies de la informació i la comunicació

II Seminar on current taxation problems. Income tax reform
Abstract
II Seminar on current taxation problems, focused on analysing the main additions introduced to the Personal
Income Tax regulation contained in Law 35/2006, dated 28 November.

Keywords
Personal Income Tax, reform

Topic
Taxation, communication and information technologies

Les principals mesures que s’introdueixen en aquest
impost, tal com es va posar de manifest en la Jornada,
són les següents: es dóna un nou tracte fiscal a les rendes
del treball; s’incrementa la quantia dels mínims personals
i familiars; els mínims personal i familiar ja no redueixen
la base imposable, sinó que es tenen en compte a l’hora
de quantificar l’impost; es modifica la tarifa de l’impost; la
base imposable de l’estalvi es grava a un tipus únic del
18%; es preveu per als productes relatius a la dependència el mateix tractament fiscal que en el cas dels plans de
pensions; i es modifica el règim fiscal de l’adquisició de
l’habitatge habitual.

El dia 12 de juny de 2007 els Estudis de Dret i Ciència Política i el grup d’investigació sobre aspectes juridicotributaris de l’estat del benestar en la societat de la informació
de la Universitat Oberta de Catalunya (TICTRIBUTS) van
organitzar la II Jornada sobre Problemes Actuals de Fiscalitat. La reforma de la imposició sobre la renda, dedicada a analitzar les principals novetats introduïdes en la
regulació de l’impost sobre la renda de les persones físiques per la Llei 35/2006, de 28 de novembre (http://
www.uoc.edu/symposia/fiscalitat07/).
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tenir en compte que amb la nova Llei s’accentua la diferència de tracte dels diferents tipus de rendes; la càrrega
fiscal sobre els rendiments del treball és molt superior a
la d’un altre tipus de rendes, com la majoria dels rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials. I, d’altra
banda, encara que el legislador es refereix a la simplificació, el cert és que en algunes qüestions no solament no
s’ha simplificat, sinó que s’ha complicat el càlcul de
l’impost, com ocorre amb la nova regulació dels mínims
personal i familiar per a aplicar la tarifa i calcular la quota
íntegra, sobretot, en el cas de les anualitats per aliments i
les pensions compensatòries.

De la lectura del preàmbul de la Llei, es constata que el seu
objectiu és el d’adequar l’impost a les següents tendències
internacionals: la reducció de la progressivitat formal i dels
tipus nominals; la simplificació de tarifes i incentius fiscals;
l’homogeneïtzació en el tractament fiscal de l’estalvi; la
preocupació per la família; la divisió de la base única o
l’impost dual; i la reducció de la càrrega fiscal sobre els rendiments del treball per a afavorir l’ocupació.
No obstant això, malgrat que el legislador assenyali que
s’estableix una reducció de la càrrega fiscal sobre els rendiments del treball, la qual cosa resulta discutible, s’ha de

Seminari «Fair Use, Exceptions and Technological Protection
Measures: the US and EU Approach»
Raquel Xalabarder Plantada
Resum
El Seminari tractà la difícil interacció entre la protecció de les mesures tecnològiques i les excepcions
recollides en les lleis de propietat intel∙lectual com ara la còpia privada.

Paraules clau
dret d’autor, mesures tecnològiques, drets d’explotació

Tema
Propietat intel∙lectual

Seminar “Fair use, exceptions and Technological Protection
Measures: the US and EU approach”
Abstract
The Seminar dealt with the difficult interaction between technological protection measures and the exceptions included in intellectual property laws, such as private copies.

Keywords
author’s rights, technological measures, exploitation rights

Topic
Intellectual property
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El passat 12 de juny de 2007, els Estudis de Dret i Ciència
Política de la UOC van organitzar el Seminari Fair Use,
Exceptions and Technological Protection Measures: the
US and EU Approach, a càrrec dels professors Jane C.
Ginsburg, Morton L. Janklow (professor de Literary and
Artistic Property Law, Columbia University Law School,
Nova York) i Ramon Casas (professor titular de Dret civil
a la Universitat de Barcelona). La protecció de les mesures tecnològiques va néixer com un mecanisme neutre
per a assegurar l’efectiu exercici dels drets d’explotació
que la llei confereix a l’autor i afavorir, així, la diversificació dels models de negoci que permeten les noves tecno-

logies digitals. No obstant això, en els darrers anys s’ha
convertit en un dels temes més polèmics en els debats
relatius al dret d’autor i la tecnologia digital. L’objectiu
del Seminari va ser examinar, des d’una vessant jurídica i
de dret comparat (atès que les solucions als Estats Units
d’Amèrica i a la Unió Europea, i concretament a Espanya,
no són del tot idèntiques), la difícil interacció entre la protecció de les mesures tecnològiques, recentment introduïda a les lleis nacionals de propietat intel∙lectual,1 i la
subsistència de les excepcions històricament i tradicionalment recollides en aquestes lleis, com és el cas de l’excepció de còpia privada.
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1.

D’ençà de la seva introducció als dos tractats OMPI de 1996 (WCT: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html; WPPT:
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/index.html), la protecció de les mesures tecnològiques s’ha anat formalitzant a les diferents lleis nacionals. Aquest és el cas de la Digital Millenium Copyright Act de 1998, que les va introduir a la Copyright Act nordamericana (sec. 1201: http://www.copyright.gov/title17/chapter12.pdf), i la Directiva europea sobre drets d’autor a la societat de la
informació de 2001 (art. 6-7, Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, relativa a l’harmonització de determinats aspectes dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor en la societat de la informació
http://www.mcu.es/legislacionconvenio/downloadFile.do?docFile=/HTTPD/deploy/pedpas/datos/LegislacionConvenio/legislacion/directiva_parlamento_consejo_2001_29.pdf).
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responsabilitat en la construcció. En l’actualitat la seva línia de recerca és la protecció del dret a la
intimitat en relació amb l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació. Participa en el projecte
I+D, del Ministeri de Ciència i Tecnologia, «Les transformacions del dret en la societat de la informació
i el coneixement», SEC2003-08529-C02-01/JUR.
Raquel Xalabarder Plantada
rxalabarder@uoc.edu
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona (1997), amb la tesi La protecció internacional de l’obra
audiovisual. Qüestions relacionades amb l’autoria. Especial referència als sistemes jurídics d’Espanya i
els Estats Units d’Amèrica. Master of Laws a la Columbia University Law School de Nova York (19921993) i llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1983-1988).Actualment és professora dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Durantel curs 2000-2001 va ser Visiting Scholar a la
Columbia University Law School, amb un projecte de recerca sobre «Propietat intel∙lectual i ensenyament a distància », subvencionat per la Comissió Fulbright i la Generalitat de Catalunya.
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