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CONCLUSIONS DE L’ASSOCIACIÓ JOVES ADVOCATS DE 
CATALUNYA  

VIIIè CONGRÉS “LES NOVES TECNOLOGIES I EL DRET” 

Mataró, 1-3 juliol 2011 

 

1ª PONÈNCIA: LES NOVES TECNOLOGIES I EL DRET PENAL 

 

1.- La presa de mostres d'ADN com a acte d'intervenció corporal. La 
seva incorporació al procediment penal i la compatibilitat amb el dret 

a no declarar i a no confessar-se culpable.  

 

L’associació Joves Advocats de Catalunya considera que les 

intervencions corporals, seguint la doctrina i jurisprudència actuals, 

poden afectar una varietat de drets constitucionalment protegits. 

 

Atès que de  la pràctica de la prova de presa de mostres d’ADN es pot 
obtenir una informació que el subjecte potser no vulgui revelar i no 

sigui rellevant per la investigació que se li està fent, això pot suposar 

una intromissió afegida en l’àmbit constitucionalment protegit del dret 

a la intimitat personal. 

 

L’obtenció de la veritat material no es troba exempta de limitacions, 

no té prioritat absoluta, ja que ha d'estar envoltada de garanties. 

 
L’obligació a sotmetre’s a la diligència d’intervenció no està 

expressament contemplada al nostre ordenament. Entenem que, 

d'haver-ho volgut, el nostre legislador hagués establert  expressament 

la figura del “sotmetiment sense consentiment”, cosa que no va fer. 

Per això entenem que quan l'inculpat es nega a la pràctica de la prova 

de presa d’ADN, el que està fent és us de la seva pròpia llibertat. 

Entenem que compel·lir-lo a realitzar-la no entra dins dels paràmetres 
de legalitat i per tant és inconstitucional. 
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2.- La Pena de localització permanent. L’ús de polseres electròniques 

en aplicació de l’article 86.4 d del Reglament Penitenciari. L’Ús del 
GPS i la  polsera telemàtica en permisos de sortida.  

 

L’Associació Joves Advocats de Catalunya entén que l’ús de les noves 

tecnologies en la pena de localització permanent no pot vulnerar cap 

dret fonamental.   

 

L’ús de les noves tecnologies en el cas de l’article 86.4 del Reglament 
Penitenciari permet adequar la forma de compliment de la pena a les 

necessitats de l’intern en cada moment, respectant així el dret a la 

reinserció i reeducació de la persona infractora, que ha de ser 

l’objectiu de la pena de presó. JAC considera que la seva aplicació no 

suposa una vulneració de cap dret fonamental, ja que sempre s’aplica 

amb el consentiment de l’intern. 

 

Malgrat això, es considera que sí suposa una vulneració de drets 
fonamentals el fet de que tot el que fa referència a l’ús d’aquestes 

noves tecnologies no està regulat per llei, tot i l’afectació que suposa 

al dret a la llibertat. No existint una norma amb rang de llei que 

estableixi requisits, condicions o casos en els que es revocarà el 

benefici penitenciari, sinó que és l’administració penitenciària qui 

decideix a qui s’aplica, i en quins casos, JAC entén que ens trobem 

davant d’una manca greu de seguretat jurídica i una vulneració del 

principi de legalitat.  
 

 

2ª PONÈNCIA:  LES NOVES TECNOLOGIES I EL DRET DE 

FAMÍLIA. ASPECTES GENERALS DE LA FILIACIÓ I MARC 

LEGAL. 

 

3.- L’Associació Joves Advocats de Catalunya entén que no s’ha 
aprofitat la recent reforma i desenvolupament normatiu contemplat a 

la Llei 25/2010, de 29 de juliol del Llibre Segon del Codi Civil de 
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Catalunya, relatiu a la persona i a la família, per adequar la regulació 

de la filiació a les noves tecnologies i a la societat actual. 
 

Es considera que la regulació s’hauria d’actualitzar per adaptar-se a 

les noves possibilitats i sistemes de família existents a la societat 

actual, tenint en compte les diferents tècniques de reproducció 

assistida aplicables avui en dia.  

 

4.- Atesos els avenços tecnològics i l’evolució de la societat seria 
convenient adaptar la regulació de la gestació per substitució i el 

ventre de lloguer a la nova realitat social. 

En aquest sentit s’hauria de modificar la Llei 14/2006, de 26 de maig, 
sobre tècniques de reproducció humana assistida, que en relació a la 

gestació per substitució estableix que serà nul de ple dret el contracte 

pel que es convingui la gestació, amb o sense preu, a càrrec d’una 

dona que renunciï a la filiació materna a favor del contractant o d’un 

tercer, i que en aquests casos la filiació del fills no serà determinada 

pel part, quedant salvaguardada la possible acció de reclamació de la 

paternitat respecte del pare biològic, conforme a les regles generals. 

 

3ª PONÈNCIA: LES NOVES TECNOLOGIES EN EL 

PROCEDIMENT CIVIL. ANÀLISI JURISPRUDENCIAL DE LES 
QÜESTIONS CONTROVERTIDES. 

 

5.- Concepte de document i la seva interacció amb les noves 

tecnologies. 

 

Joves Advocats de Catalunya entén que la Llei 1/2000 , de 7 de gener 

d'Enjudiciament Civil, hauria de ser modificada per incloure el 

concepte de document electrònic, atès que té caràcter supletori en les 
jurisdiccions penal, contenciós-administrativa, laboral i militar.  
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6.- La prova electrònica. 

 
Atès que la prova electrònica i anàlogues s’incrementaran de forma 

exponencial, convindria la creació d’un cos de forenses informàtics 

adscrits als Jutjats. 

 

7.- Conclusions sobre els diferents mitjans de prova de la prova 

electrònica.  

 
7.1.- S’hauria de regular millor el concepte de prova electrònica, el 

moment processal oportú per aportar-la i les seves especialitats en la 

LEC. 

  

7.2.- L’Administració de Justícia no està actualment preparada per 

l’aportació d’aquests tipus de documents en els procediments. Per 

tant, s’hauria de dotar dels mitjans oportuns. 

 
8.- Conclusions extretes a partir de la Jurisprudència reguladora de les 

noves tecnologies. 

 

 

8.1.- Les noves tecnologies han de ser directament aplicables sense 

esperar que una normativa les habiliti. 

 

8.2.- Les gravacions de les vistes permeten una segona instància més 
flexible i no sotmesa tant al principi d’immediació. 

 

Per tant, han de ser obligatòries en tot cas, incloent imatge i so, sense 

poder ser substituïdes per l’Acta del Secretari judicial, havent-se de 

reformar l’actual article 187 de la LEC, en el sentit de dotar a tots els 

jutjats, inclosos els de Pau, dels mitjans oportuns. 
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4ª PONÈNCIA: LES XARXES SOCIALS. 

 
9.- Joves Advocats de Catalunya considera que s’ha d’establir que els 

Tribunals competents en assumptes contra SXS (Serveis de xarxes 

socials) haurien de ser en tot cas els del lloc de residència de l’usuari.  

 

10.- S’hauria de prohibir als SXS utilitzar les dades dels usuaris amb 

finalitats comercials sense el seu consentiment exprés. No es pot 

considerar com a consentiment exprés l’acceptació mitjançant el 
contracte d’adhesió. 

 

11.- Cal trobar mecanismes que permetin als usuaris exercitar els seus 

drets de manera més ràpida i eficaç. 

 

12.- Ha de prevaldre el control dels pares respecte els seus fills 

menors no emancipats sobre el Dret a la intimitat d’aquests, tenint en 

compte que els primers exerceixen la potestat, i són responsables 
civils de les accions dels seus fills. 

 

El mateix criteri ha d’aplicar-se en els casos de guarda o tutela 

respecte als menors o incapaços subjectes a les mateixes. 

 

13.- En el nostre ordenament jurídic no s’hauria de tipificar penalment 

que els responsables dels SXS responguin dels continguts allotjats 

pels usuaris, tenint en compte que ja en són responsables civilment. 
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