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E l número 26 de la Revista d’Internet, Dret i Política conté diversos articles sobre diferents aspectes
actuals de l’ús i l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit jurídic i polític.
En primer lloc, a l’article «La obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración y sus
escasas garantías», Lorenzo Cotino analitza com, a partir de l’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comunicació electrònica amb
l’Administració ha passat de ser un dret a ser una obligació, així com les conseqüències que es deriven
d’aquest fet.
D’altra banda, es publica l’article «Twitter activism in the face of nationalist mobilization: the case of the
2016 Catalan Diada», elaborat per Toni Rodon, Francesc Martori i Jordi Cuadros. A partir de l’examen de
l’ús de Twitter entorn de la Diada Nacional de Catalunya de 2016, els autors analitzen les característiques
dels usuaris que empren certes etiquetes.
En tercer lloc, Josep Maria Tamarit, en el seu article «¿Son abuso sexual las interacciones sexuales en
línea? Peculiaridades de la victimización sexual de menores a través de las TIC», defineix les diferències
entre la interacció sexual en línia amb adults i l’abús sexual fora de línia. i, amb aquesta finalitat, investiga
les característiques pròpies de la victimització en línia i els efectes que té en les víctimes.
Així mateix, en aquest número també es publica l’article «Digital Single Market: A long way to go», de
Viola Elam. Aquest article recull una anàlisi general de les iniciatives recents elaborades per la Comissió
de la Unió Europea com a part de l’estratègia del mercat únic digital.
En cinquè lloc, Alberto Hidalgo Cerezo, en l’article «Publicidad engañosa e incitación al juego compulsivo
vinculado a los bonos de bienvenida de las casas de apuestas online», examina el tema de la publicitat
enganyosa en l’àmbit de les apostes en línia.
El sisè dels articles publicats es titula «Risk Managment in the digital constellation - a constitutional
perspective (part I)». L’autor, Ignolf Pernice, descriu els nous riscos que la revolució digital està creant
juntament amb les múltiples oportunitats per a la comunicació, el comerç i la participació política que
ofereix.
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Finalment, aquest número també recull les novetats normatives, preparades per Jordi García Albero, així com una ressenya
dels últims pronunciaments jurisprudencials, elaborada per Patricia Escribano Tortajada. També es publiquen les ressenyes
de les últimes activitats acadèmiques de difusió organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
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