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RESUM 

L’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i comunicació 
(TIC) i la connectivitat ha comportant un canvi social determinant en 
el context actual, la Societat de la Informació. Aquest treball planteja 
un exercici d’auto-comprensió del sistema jurídic en aquest context. La 
identificació del dret, la qualificació de les pràctiques i l’abast del 
sistema esdevé molt més dependent del compliment i l’activitat dels 
participants.  
 
Una teoria del sistema jurídic en la Societat de la Informació ha 
d’incorporar aquest aspecte, però per fer-ho cal que s’articuli un diàleg 
entre diferents tradicions de la teoria del dret. El treball analitza els 
desafiaments teòrics als quals s’enfronta la teoria del sistema jurídic 
institucional i la teoria dels microsistemes degut a les pràctiques socials 
pròpies del context digital (a través de dos casos paradigmàtics, Uber i 
els e-sports). També introdueix els plantejaments de la teoria del dret 
d’internet. I tot des d’una perspectiva sociològica. 
 
 

ABSTRACT 

The use of the information and communication technologies (ICT) 
and connectivity have derived into an important social change in the 
current world, the Information Society. This work conducts a legal 
system’s self-understanding exercise within this context. The 
identification of the law, the legal qualification of the practices and the 
scope of the system become more dependent on participants’ 
observance and their practices.  
 
A theory of the legal system in the Information Society has to 
assimilate this aspect, but to do so it has to articulate a dialog between 
different traditions in legal theory. This piece analyses the theoretical 
challenges faced by the institutional theory of the legal system and the 
theory of microsystems due to current digital social practices 
(instantiated in two paradigmatic cases, Uber and e-sport). It also 
introduces the theory of the law of the internet. And it is all done 
under a sociological perspective. 
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PREFACI 

 
Aquest projecte de tesi doctoral 1  té per objectiu identificar la 
problemàtica a què s’enfronta la teoria del dret degut als canvis 
tecnològics dels últims anys, especialment degut al desenvolupament i 
l’ús massiu de les TIC i internet. Ens trobem davant de noves 
pràctiques, nous conceptes i noves propietats que generen problemes 
d’eficàcia del sistema, els quals es poden concretar en problemes 
d’identificació de l’autoritat i problemes de comprensió del contingut 
de les normes.  
 
El treball no pretén formular una teoria sobre la naturalesa del dret, 
sinó que es queda amb el tractament del dret com un sistema 
normatiu. Vol identificar per què alguns aspectes estructurals de la 
teoria del sistema jurídic (la plenitud, l’eficàcia o la vinculació dret-
estat) es veuen especialment qüestionats pel context actual i, per tant, 
caldria millorar la pròpia comprensió del sistema jurídic. Alhora la tesi 
també vol mostrar si la teoria que es deriva de l’estudi del dret 
d’internet pot ser útil a la teoria del dret, i si el diàleg entre tradicions 
teòriques podria ser fructífer en aquest sentit. 
 
El projecte de tesi té un caràcter meta-teòric, l’argument fonamental és 
que cal adaptar la manera de fer teoria del dret, concretament la teoria 
del sistema jurídic, al context de la Societat de la Informació (SI) i això 
es pot fer vinculant diferents tradicions de la teoria del dret. Aquest 
argument meta-teòric és de caire funcional, ja que deriva de l’anàlisi de 
casos i dels problemes d’eficàcia identificats, però també normatiu ja 
que advoca per una reconciliació de literatures sobre el sistema jurídic 
per a proporcionar una millor comprensió del fenomen jurídic actual. 
 
Com a nota preliminar cal dir que quan faci referència a eficàcia, o 
ineficàcia, sense referir-me a un concepte d’un autor concret, em 
referiré al compliment conscient del que dicta la norma per part dels 
seus destinataris, o la manca del dit compliment conscient per 

                                                 
1  Aquesta tesi s’ha desenvolupat dins el marc del Programa de Formación de 
Profesorado Universitario (MECD), finançat amb l’ajuda AP2012 0283, i també ha 
estat part de la formació doctoral dins projecte del MINECO amb referència 
DER2013-48066-C2-1-R i del Grup de Recerca Consolidat en Filosofia del Dret de 
l’Agaur amb referència 2014 SGR 626.  
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múltiples raons com el desconeixement o la dificultat per identificar la 
norma aplicable. Excloc, doncs, la simple convergència, 
l’incompliment conscient o infracció, i l’aplicació per la força (tot i que 
com és sabut la xarxa comporta també problemes d’aplicabilitat de les 
normes en tant que és difícil identificar-ne els incomplidors). 
 
La metodologia emprada, doncs, és per una bada a la de l’anàlisi de 
casos en el context de l’ordenament jurídic espanyol i català, i per altra 
banda l’anàlisi de la literatura, això sí, de tradicions diverses. La 
diversificació de literatures és un fet que s’ha de posar de manifest, ja 
que ha estat una qüestió difícil de gestionar i de poder adaptar en un 
sol discurs; tanmateix, aquesta és també una de les aportacions 
principals d’aquest treball. Sobre l’anàlisi dels casos és important fer 
esment a que són casos amb moltes implicacions jurídiques concretes 
(dogmàtiques) però també amb transcendència per la teoria del dret i 
aquest és l’anàlisi que se n’ha fet. Els casos són el cas dels apliserveis 
exemplificat en Uber, i el cas del que es coneix com esport electrònic 
(e-sport).  
 
El treball es divideix en dues parts i sis capítols, juntament les 
conclusions. La primera part comprèn els capítols 1, 2 i 3 i porta per 
títol “canvis tecnològics i ordenament jurídic”; la segona part comprèn 
els capítols 4, 5 i 6 i es titula “teoria del sistema jurídic i Societat de la 
Informació”. La divisió en aquestes dues parts és rellevant perquè el 
treball vol aportar una reflexió empírica, de fets socials i jurídics, i 
també una reflexió teòrica; aquestes dues parts reflecteixen aquestes 
dues vessants. Al mateix temps, però, la redacció de cada capítol s’ha 
procurat realitzar de tal manera que es puguin presentar i comprendre 
de forma independent. Seguidament es farà una exposició molt breu 
del contingut de cada capítol. 
 
El capítol 1 presenta la rellevància de tractar l’impacte de l’ús massiu 
de les TIC en la vida quotidiana en relació a la teoria del dret. 
Concretament, vol exposar la importància del context actual, la 
Societat de la Informació, i com el dret i la teoria del dret s’hi 
relacionen. Per fer-ho s’exposen els debats de la qüestió del dret 
d’internet (com una potencial àrea dogmàtica), casos empírics 
destacables i qüestions que cal que la teoria del dret abordi si vol auto-
comprendre millor els problemes d’eficàcia en la SI. 
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El capítol 2 exposa de manera extensa el cas Uber en l’ordenament 
jurídic de l’estat espanyol, el qual ens mostra un cas que fou 
políticament polèmic durant els anys 2014, 2015 i 2016, i on els 
problemes d’interpretació del dret són evidents però també se’n 
plantegen d’altres. El capítol exposa com els canvis tecnològics 
plantegen situacions problemàtiques referents a la interpretació de les 
normes i la seva aplicabilitat, a més de generar i identificar possibles 
llacunes normatives. Aquests casos poden tenir molt d’impacte 
mediàtic i social, alhora que també poden conduir a reflexions 
profundes sobre la construcció de l’ordenament jurídic existent 
 
El capítol 3 presenta el cas del sorgiment de l’esport electrònic.  
Aquest és un fenomen sorgit d’un sector de l’entreteniment que ha 
crescut enormement els últims anys, els videojocs. Els videojocs online 
per ordinador, amb un component d’habilitat i destresa molt 
important, han esdevingut molt populars fins al punt que se n’ha 
professionalitzat la pràctica i s’equipara a una modalitat esportiva. 
Aquest cas ens planteja una situació que a priori estaria al marge de 
l’ordenament, en principi no genera cap conflicte amb cap altra 
pràctica i ha creat un sistema normatiu autònom (com altres pràctiques 
esportives) però que sembla que reclama un reconeixement. El cas de 
l’e-sport planteja un desafiament conceptual, sobre el concepte 
d’esport, però també un desafiament jurídico-social en tant que 
implicaria una variació de les propietats rellevants del cas (de l’esport). 
 
El capítol 4 exposa de manera conjunta i crítica el que es podria 
anomenar com la teoria del dret rebuda, aspectes de teoria del dret que 
s’han assumit de forma generalitzada tant en la teoria com en la 
dogmàtica. El capítol posa especial èmfasi en: la teoria del sistema 
jurídic institucional de Joseph Raz i les assumpcions meta-teòriques 
que se’n deriven; la teoria del microsistemes de Carlos E. Alchourrón i 
Eugenio Bulygin; i les crítiques a aquestes teories derivades de la 
vessant pluralista, fent especial menció a la desvinculació metodològica 
entre dret i estat, exemplificat en la teoria de Neil MacCormick, el dret 
post-nacional i les comunitats transnacionals. 
 
El capítol 5 presenta teories pel dret a internet des del punt de vista 
regulador. El dret d’internet o ciberdret seria la branca del dret més 
propera als postulats de la SI. Es presenten les teories de la regulació i 
concretament les perspectives d’Andrew D. Murray, Chris Reed i Julie 
Cohen perquè aquests autors posen el punt de mira en qüestions de 
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rellevància per la teoria del dret, especialment la importància del 
compliment i del paper dels individus en la identificació del dret 
aplicable en el context d’internet. És a dir, en aquest capítol es 
presenten teories que exploren els canvis en l’eficàcia i la identificació 
del dret en funció del compliment conscient o l’acceptació. 
 
I, finalment, el capítol 6 elabora una reflexió final sobre 
problemàtiques de caire funcional vers la teoria del sistema jurídic, 
exemplificades en els casos d’Uber i de l’e-sport, i que cal que siguin 
perfilades. Les problemàtiques fan referència als desacords respecte 
l’autoritat identificable; més enllà dels desacords d’autoritat, els 
interpretatius; i la determinació de l’abast del sistema. Alhora també 
planteja propostes de caire normatiu i meta-teòric com a vies de canvi 
en la teoria del dret. Es pretén aportar una visió de la teoria del sistema 
jurídic més dinàmica la qual necessàriament ha de vincular literatures 
de diferents perspectives, es proposa una manera d’enfocar la relació 
entre la teoria del sistema jurídic i el context actual de la societat de la 
informació que incorpori l’element digital i de canvi. 
 
Com he dit abans, aquest treball se centrarà en l’anàlisi del dret en tant 
que sistema jurídic i en com aquest sistema es veu influït per l’ús de les 
TIC. Aquest és un aspecte rellevant en el context actual ja que ens 
trobem davant de casos (com el d’Uber o els dels e-sports) que 
interpel·len a la teoria del dret no solament pel que fa l’aspecte de la 
interpretació jurídica sinó en un aspecte més important; plantegen un 
repte d’auto-comprensió en la identificació i el compliment del dret.  
 
Cal dir que aquest treball es compromet de forma explícita amb la 
importància de treballar dins la perspectiva sociològica del dret que 
expressa Roger Cotterrell: 

 
Les perspectives sociològiques en la teoria del dret són especialment 
importants en tant que subratllen la complexitat de l’àmbit social 
com el context jurisdiccional del dret i com la font última d’autoritat 
i sentit per aquells a qui regula. Aquestes perspectives enfronten la 
teoria del dret amb un dilema; com reconciliar en el pensament 
jurídic les peticions d’universalitat i de particularitat, del global i del 
local, les conseqüències d’un conjunt de forces transnacionals i 
intranacionals donant forma al dret. Darrere d’aquest dilema n’hi ha 
un de més profund: com redefinir la relació entre les bases polítiques 
i morals de l’autoritat del dret en una era on l’estat nació amb 
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sobirania jurídica sobre una població sembla cada vegada menys el 

locus social típic o adequat pel dret.2 (Cotterrell, 2006: 43-44). 

 
En general es pretén explicar el fenomen de la SI i la seva rellevància 
jurídica des d’un punt de vista diferent, el qual pugui incorporar el “fet 
social” en la manera d’entendre la construcció de la normativitat. És 
per això que la tesi es compromet en tres aspectes per incorporar 
aquest fet social: aportar una aproximació sociològica a la teoria del 
dret; tractar la pràctica social i del dret en el context d’un contínuum 
analògic-digital; i la identificació del dret vinculada al seu compliment. 
 
Per poder teoritzar el dret des del punt de vista d’un contínuum 
analògic-digital, és necessari incorporar aspectes de diferents 
tendències teòriques; tant analítiques, com sociològiques, 
fenomenològiques. Actualment ens trobem davant un context 
eminentment més dinàmic i canviant que com havia estat fins fa uns 
anys, la rapidesa com es transmet la informació i com evolucionen 
l’economia, la societat i les necessitats humanes fa que el que 
Alchourrón i Bulygin entenien com l’Univers del Discurs, és a dir les 
circumstàncies on es produïa el fenomen jurídic, no es pugui entendre 
de la forma estable com s’entenia quan aquests autors i també Hart o 
Kelsen teoritzaven sobre el sistema jurídic. El context de la SI, doncs, 
determina un grau de complexitat que només podrà ser incorporat en 
la teoria del dret i del sistema jurídic si s’incorporen altres perspectives 
teòriques que ajudin a comprendre i incorporar l’element de canvi en 
la teoria. 
 
Aquest element de canvi en la teoria del sistema jurídic no pot venir 
només representat per la teoria sobre la dinàmica dels sistemes 
jurídics, és a dir els mecanismes d’identificació del dret, de creació del 
dret i integració de llacunes que ja incorpora la teoria analítica, sinó 
que cal incorporar l’element de l’acceptació activa dels destinataris de 
les normes ja que són aquests els que actualment són el catalitzador de 
les necessitats jurídiques i en molts casos, més important encara, de 
l’eficàcia de les normes.  
 
L’aportació d’aquest projecte de tesi doncs és poder identificar, definir 
i acotar un “problema” o una qüestió que pot indicar un camí diferent 
al que s’havia pres fins ara en la teoria del dret, i altres branques del 
dret dogmàtic, vers el tractament de l’ús de les TIC; la importància de 

                                                 
2 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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la comunitat de participants (practicants) per a la identificació del dret. 
Per això, en aquest treball se sosté que cal adaptar la manera de fer 
teoria del dret al context de la SI i això es pot fer vinculant literatures 
sobre teoria del dret de diferents perspectives o tradicions com pot ser 
la literatura estatalista i analítica, juntament amb la literatura de la 
teoria sociològica del dret, la literatura del pluralisme jurídic o la 
fenomenològica3. 
 
 
 

                                                 
3 Aquestes corrents teòriques no s’exclouen necessàriament les unes a les altres, de 
fet, en varis casos les unes deriven de les altres. A més, dins aquestes corrents 
teòriques de teoria del dret existeixen variants i matisos; especialment pel que fa el 
pluralisme jurídic, vegeu per exemple “Pluralism in International Law and Beyond” 
(Krisch, 2016). Aquest treball no farà una exposició exhaustiva de tot el contingut 
d’aquests corrents teòrics sinó que exposarà i adoptarà les posicions d’autors 
concrets les quals poden ser útils pel propòsit de la tesi.  
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CAPÍTOL 1 – EL DRET I LES TIC 
 
 

1.1. Introducció: les TIC ara i aquí 
 
Els avenços tecnològics, especialment les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC), han suposat un canvi en la comunicació i la 
relació entre els individus i la informació. Sens dubte hi ha hagut un 
canvi tant quantitatiu com qualitatiu en la relació dels individus amb la 
informació. La tecnologia actual ens permet accedir i gestionar grans 
quantitats d’informació, i això comporta canvis profunds en la manera 
com fins ara, per exemple, s’havia plantejat l’educació, el periodisme, 
la gestió d’empreses, etc.  
 
El dret, com a mecanisme ordenador i regulador d’una pràctica, és un 
fenomen social que sorgeix un cop aquesta s’ha assentat, s’ha 
generalitzat o ha esdevingut suficientment diferent d’alguna que ja 
estava regulada. El context digital ha determinat l’aparició de noves 
pràctiques així com també un canvi substancial d’algunes ja existents, 
és per això que ja fa un temps que tant a nivell acadèmic com a nivell 
de la pràctica jurídica trobem una vessant del dret que s’anomena, dret 
d’internet, dret de les noves tecnologies o ciberdret. Si bé aquestes 
categories poden designar continguts i pràctiques diferenciades, les 
categories clàssiques del dret dogmàtic com el dret constitucional, 
administratiu, penal, civil, etc., també incorporen les pràctiques digitals 
en la regulació que els hi és pròpia, com per exemple: el dret a la 
pròpia imatge o el dret a l’oblit digital (d’abast constitucional); 
l’administració electrònica i la regulació sobre dades personals en 
l’administració; la responsabilitat penal per ciber-crims o per la 
monitorització dels dispositius electrònics; o la responsabilitat 
contractual o extracontractual per contractació o pràctiques a través de 
la xarxa.  
 
Hi ha, per tant, múltiples regulacions que s’han adaptat al context 
digital, algunes amb menor problemàtica interpretativa, algunes amb 
més discussió. Tot i que és difícil poder identificar pràctiques 
totalment noves que suposin el sorgiment de dret i regulació totalment 
innovadora, és cert que el nou context de la pràctica social requereix 
noves interpretacions i nous conceptes jurídics. Els tribunals i 
legisladors ja s’han hagut de pronunciar sobre alguns d’aquests casos 
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“innovadors”, vegeu per exemple el cas de Google Spain SL. i Google 
Inc. vs AEPD i Mario Costeja sobre el dret a l’oblit4.  
 
El que es coneix com el dret d’internet ha abordat el tema de com cal 
regular l’espai i les pràctiques que es duen a terme en el sí del context 
d’internet i gràcies a la incorporació de les TIC. Aquest tractament 
versa sobre temes molt diversos; entre ells aspectes dogmàtics 
complexos com és el cas de la responsabilitat dels proveïdors de 
serveis d’internet i els safe harbors 5 per al cas de la propietat intel·lectual 
d’obres disponibles a través de la xarxa (Peguera, 2010; Xalabarder, 
2006, 2012); el tractament de la privacitat a la xarxa; i també aspectes 
més generals sobre com s’hauria de regular internet i de si internet 
hauria d’estar subjecte a algun tipus de regulació. Aquest ha estat un 
debat fructífer que s’ha basat en qüestions constitutives sobre què 
hauria de tractar i com les hauria de tractar el dret d’internet. 
Finalment hi ha una altra vessant encarregada de pensar sobre la 
regulació en sí mateixa, no sobre si cal regular sinó sobre quins 
mecanismes són els més efectius a l’hora de regular en un context com 
és el d’internet. Els debats sobre el què cal regular, sobre si cal fer-ho i 
sobre quina és la regulació apropiada són tres dimensions de la relació 
entre el dret i les TIC que trobem en la literatura. 
 
Per això sembla que tenim raons també des de la teoria del dret per a 
millorar l’auto-comprensió d’aquesta pràctica social i del sistema 
jurídic i, en definitiva, de reflexionar sobre recursos meta-teòrics que 
puguin acostar la teoria del dret a la societat de la informació. Les tres 
dimensions de la relació entre dret i les TIC apareixeran al llarg de la 
tesi, tanmateix no ho faran de manera diferenciada sinó conjunta ja 
que el tema que aquest treball vol abordar és l’impacte que té un canvi 
tecnològic tan important com és l’ús extensiu d’internet i les TIC en 
l’auto-comprensió del sistema jurídic.  
 
En general, la introducció de les noves tecnologies en la generalitat de 
les pràctiques socials i el seu tractament jurídic s’ha considerat com un 
assumpte primordialment dogmàtic, és a dir, que implica l’adaptació de 
cada branca del dret i on la teoria del dret només hi intervé en tant que 

                                                 
4 Case num. C-131/12: Judgement of the Court (Grand Chamber) of 13 May 2014. 
5 Els safe harbors són unes condicions establertes per la normativa, per exemple la 
Directiva de comerç electrònic (Directiva 2000/31/CE) les quals constitueixen una 
doctrina per eximir de responsabilitat als proveïdors de serveis d’internet per 
infraccions a la normativa de propietat intel·lectual que hagin comès els seus usuaris. 
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proporciona mètodes interpretatius i d’identificació de les possibles 
llacunes jurídiques existents. Per tant, la teoria del dret és rellevant pel 
que fa la identificació del dret aplicable a les noves pràctiques, per 
veure si efectivament estem davant d’una pràctica no prevista en 
l’ordenament o cal fer una reinterpretació de la normativa existent si la 
pràctica és una evolució d’una que n’era prèvia. Tanmateix, la tesi 
subjacent al treball és que aquest no és en l’únic aspecte en què la 
teoria del dret es veu interpel·lada per l’ús de les TIC, sinó que hi ha 
aspectes sistèmics, d’ordenament i concepció del sistema normatiu, 
que actualment es troben en discussió i que per això cal incorporar 
diferents perspectives a l’hora d’explicar el sistema jurídic.  
 
En aquest primer capítol abordaré tres qüestions: en primer lloc 
exposaré quin és el meu punt de partida a l’hora de plantejar aquest 
projecte de tesi doctoral, és a dir l’estat de la qüestió del que es coneix 
com ciberdret d’on parteix aquest treball; en segon lloc explicitaré com 
es planteja aquí la relació entre canvis tecnològics i dret (desenvolupat 
en profunditat als capítols 2 i 3); i finalment, exposaré breument els 
tres eixos sobre els quals s’hauria d’articular la relació entre la teoria 
del dret i l’ús massiu de les TIC o, en general, la Societat de la 
Informació. 
 

1.2. Punt de partida: ciberdret i Societat de la 

Informació 
 
En aquesta secció exposaré la teoria relacionada amb el que es coneix 
com ciberdret i com es vincula amb el que es podria anomenar la 
Societat de la Informació (SI). Exposaré breument les literatures que 
tant des del punt de vista del dret d’internet com des del punt de vista 
de la sociologia i filosofia m’han dut a treballar el tema en aquesta tesi 
doctoral.  
 
En primer lloc, considero que al tractar-se d’una tesi jurídica aquest 
treball ha d’incorporar necessàriament una breu explicació de la 
construcció del ciberdret com una àrea de coneixement més dins els 
estudis jurídics i, en segon lloc, la discussió sobre la legitimitat en la 
intervenció de la legislació i el tipus de regulació que hauria de ser 
pròpia del context d’internet, és a dir, la teoria política d’internet. 
Finalment també tractaré la cultura digital i la Societat de la 
Informació des d’un punt de vista sociològic i filosòfic. 
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a) El ciberdret com una àrea de coneixement 

 
Aquesta és una àrea del dret que s’ha consolidat com a tal al Regne 
Unit i als Estats Units (EE.UU.), allí hi trobem manuals especialitzats i 
assignatures als plans d’estudi anomenades Cyberlaw o IT Law 6 . A 
l’estat espanyol aquesta és una àrea del dret que encara no està 
desenvolupada com a tal, tot i que poc a poc es va introduint entre les 
àrees de coneixement de la disciplina jurídica. Tot i que ja podem 
trobar alguns màsters especialitzats, és encara una temàtica que 
principalment es desenvolupa en el sí de les àrees ja consolidades com 
un aspecte complementari. Cal dir que , un àmbit on hi té molta 
presència és en el dret de la propietat intel·lectual, aquest s’ha 
desenvolupat més darrerament i s’ha incorporat als plans d’estudi 
degut a l’impacte que ha tingut internet en l’intercanvi d’obres 
protegides per drets d’exclusivitat.  
 
Malgrat que al Regne Unit i als EE.UU. pugui ser una matèria 
consolidada, als seus inicis va ser objecte de controvèrsia, es va obrir 
un debat sobre si aquesta mereixia ser objecte d’estudi com a tal o no. 
A la segona meitat dels 90’s, al 1996, en els inicis de  la incorporació 
d’internet a la vida quotidiana, hi va haver una forta polèmica iniciada 
pel jutge i professor Frank Holmes Easterbrook sobre quina entitat 
podia tenir el ciberdret.  Molt coneguda entre els qui estudien la 
matèria, tot va començar amb una ponència en un congrés de Dret 
d’Internet a la Universitat de Chicago que va titular “Cyberspace and the 
Law of the Horse” 7 ; en aquesta ponència el jutge F.H. Easterbrook 
considera que el dret d’internet no és una matèria que hagi de ser 
digne d’estudi sinó que és més aviat una moda passatgera. Ell feia una 
comparació amb el que hauria pogut ser parlar del “dret dels cavalls” 
quan aquests eren un mitjà de transport comú. Ell argumenta que tot i 
que hi va haver normes relatives als cavalls degut a la problemàtica que 
hi podia anar aparellada, mai es va concebre com una branca del dret 
independent perquè, en definitiva, no tenia entitat.  
 
Com era d’esperar la seva visió va rebre crítiques i, sobretot, va iniciar 
un corrent d’articles i reflexió sobre el què havia de ser el dret 

                                                 
6 Vegeu, entre d’altres, el manual de Lilian Edwards i Charlotte Waelde, Law and the 
Internet: regulating cyberspace (Edwards & Waelde, 1997) o el d’Andrew D. Murray, 
Information Technology Law: the law and society (Murray, 2010). 
7  L’article complet està publicat amb aquesta referència: Easterbrook, F.H., 
“Cyberspace and the Law of the Horse” 1996 U of Chi Legal F. 
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d’internet. La resposta més coneguda, citada i desenvolupada va ser la 
que li va fer Lawrence Lessig al 1999 en un article titulat “The law of 
the horse: what cyberlaw might teach” (Lessig, 1999), aquí Lessig se 
centra en contestar la qüestió que deixa Easterbrook als qui defensen 
l’entitat del dret d’internet; quin és el valor d’un curs de ciberdret? 
Lessig en la seva resposta explica que la regulació del ciberespai 
proporciona una nova perspectiva cap a qüestions generals de la 
regulació. Andrew Murray ho explica així: 
 

La resposta del professor Lessig a Easterbrook és senzilla i eloqüent. 
Mentre que algunes matèries especialitzades, com el Dret dels 
Cavalls, no tenen rellevància acadèmica perquè no tenen la capacitat 
de projectar llum a l’estudi del dret en general, hi ha algunes altres 
matèries especialitzades que sí que mereixen ser estudiades ja que  

posen els principis generals en primer pla, i el ciberdret n’és una.8 
(Murray 2006: 10). 

 
És a dir, tal com Murray apunta, quan estem tractant qüestions de dret 
d’internet estem plantejant qüestions que afecten directament als 
principis generals del dret i també a les concepcions del dret, com es 
veurà al capítol 5. Més endavant, Lessig en un altre article i ja en el seu 
llibre més conegut, Code (Lessig 2006, 2ed), desenvolupa de manera 
més elaborada la seva tesi sobre com s’hauria de concebre la regulació 
a internet. En tot cas, quedava clar que el ciberdret podria aportar 
reflexions importants per a la teoria general del dret sobretot perquè, 
d’entrada, el context al qual s’havia d’aplicar la regulació era totalment 
diferent del context amb el que s’havia treballat fins llavors i, segons 
Lessig, es plantegen qüestions dels límits del “poder” del dret al 
ciberespai, la qüestió de la transparència i de l’ajust de la regulació 
(narrow tailoring) (Lessig, 1999). 
 
Tanmateix algunes respostes crítiques encara van seguir, una de les 
més rellevants va ser la que va formular Joseph Sommer a l’any 2000; 
en el seu article argumenta que són els fenòmens socials i no l’evolució 
tecnològica els motors per a definir noves formes de regulació, noves 
normes i altres entitats objecte d’estudi (Sommer, 2000). El seu 
principal argument és que assumint que el dret com a tal no es limita 
per les barreres tecnològiques, és a dir que la tecnologia no defineix al 
dret, i que internet no és un fenomen social únic, és a dir que es pugui 
identificar en una sola pràctica, aleshores és molt difícil que puguem 

                                                 
8 Text original en anglès, traducció pròpia.  
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discernir un veritable Dret d’Internet pròpiament dit. Per contra, al 
primer capítol del seu llibre The Regulation of Cyberspace, Andrew 
Murray, explica com el component social en l’estudi de la tecnologia 
per part dels acadèmics del ciberdret és un aspecte clau de la matèria i 
que l’entramat de drets i obligacions sorgits d’altres avenços 
tecnològics demostra com la tecnologia pot ser una veritable font de 
canvi jurídic (Murray 2006). 
 
De totes maneres, malgrat el debat, ja és pot parlar que en algunes 
universitats existeixen assignatures com IT and Internet Law o Cyberlaw 
en els currículums dels graus de dret. Aquí però cal fer un apunt de 
caire docent. En l’àmbit del dret anglosaxó construir una àrea de 
coneixement específica del dret d’internet i el dret de les TIC és més 
fàcil ja que la matèria tendeix a organitzar-se a partir de l’estudi de 
casos. Per tant, tal com van sorgint els conflictes es pot anar delimitant 
la matèria, per contra, en el cas del dret de model continental com el 
nostre, una branca del dret com a disciplina d’estudi, es crea a patir de 
construir l’entramat d’institucions, això fa que sigui més difícil parlar 
d’una àrea de coneixement en poc temps.  
 
I és que el Dret d’Internet i de les TIC no tracta només de dret de la 
propietat intel·lectual online, dels contractes d’adhesió per serveis 
online (conegut com Terms and Conditions), o l’e-commerce; es tracta de 
temes  complexos, com ara la responsabilitat extracontractual per 
casos de continguts il·lícits emmagatzemats en servidors fora de la 
jurisdicció competent per conèixer el dany; o la formula per assignar 
dominis globalment i la legitimitat de l’ICANN9; i sobretot, un tema 
molt polèmic actualment, com es dissenya la normativa sobre 
privacitat. A dins a la matèria, doncs, hi trobem aspectes dogmàtics, 
propis de les altres branques del dret, però també aspectes de política 
legislativa del ciberespai.  Aquest sens dubte és un tema complexa que 
requerirà de reflexió en l’àmbit docent i de titulacions.   
 

b) La teoria política d’internet 

 
Quan als anys 90 es va començar a tractar el fenomen d’internet, 
incorporat cada vegada més en la vida quotidiana de les persones, es 
feia prenent com a base la idea d’un context d’interacció social nou i 

                                                 
9  Organisme internacional encarregat d’assignar els dominis d’internet, no és un 
organisme supranacional, sinó una entitat privada.  
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desvinculat de la vida en l’àmbit físic. Per això, al tractar-se d’un 
context nou, el debat que va sorgir en un primer moment també 
versava sobre la legitimitat de la intervenció de l’estat i la seva 
legislació en les relacions socials en el sí d’internet. D’entrada internet 
es veia com un àmbit on les relacions entre individus estaven lliures de 
les contingències de les fronteres i les normes imposades pels estats. 
Aquesta visió, va derivar en una visió normativa de com havia de ser la 
legalitat a la xarxa vinculada als corrents llibertaris 10  però també 
anarquistes. 
 
Aquest corrent es considera que s’inicia amb la Declaration of 
Independence of Cyberspace de John Perry Barlow, activista, el 8 de febrer 
de 199611. Aquesta declaració, text iniciàtic de l’Escola Ciberlibertària, 
va adreçada als governs del món i reclama que respectin la 
independència de d’internet. Aquesta deriva els seus postulats de la 
idea que els governs de l’àmbit físic deriven la seva legitimitat del 
consentiment dels governats, en el cas d’internet no han obtingut el 
consentiment dels usuaris i, per tant, els governs no tenen legitimitat 
per intervenir-hi12 . Com és evident aquesta idea ha quedat bastant 
superada, actualment  la jurisdicció dels estats s’entén dins l’àmbit 
digital i d’internet, si bé hi poden haver algunes dificultats per imposar 
i aplicar les normes. 
 
Tanmateix la idea de Barlow es deriva d’un debat que encara no ha 
estat superat. La dissociació entre l’espai virtual i l’espai físic. David 
Johnson i David Post, també pertanyents a l’Escola Ciberlibertària, 
argumentaven que el ciberespai trenca amb totes les assumpcions que 
vinculaven els actes rellevants legalment duts a terme online amb la 
seva localització física i això feia impossible que el dret propi de l’espai 
físic fos aplicable a l’espai virtual (Johnson & Post, 1996).  
 
Aquesta divisió d’espais és encara un tema que no s’ha aclarit. Per 
exemple, Andrew Murray en els seus treballs fins al 2011 seguia 
diferenciant clarament entre cyberspace i realspace (espai virtual i espai 
real). Alhora, Chris Reed, des d’una perspectiva pragmàtica de la 
regulació, advoca per no considerar l’espai físic i l’espai virtual com a 

                                                 
10 Aquí com a liberal radicals, del libertarisme (libertarian en anglès). 
11  Aquesta declaració està disponible a: www.eff.org/~barlow/Declaration-
Final.html 
12 Vegeu l’explicació que en fa Andrew Murray al seu article “Internet Regulation” 
(Murray, 2011). 

http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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equivalents, perquè segons ell, com explicaré més endavant, produeix 
resultats reguladors no eficaços (s’exposarà el treball d’aquests dos 
autors al capítol 5).   
 
Tot i això, actualment la tendència sociològica i filosòfica és la 
d’assumir que, malgrat que fins ara s’havia considerat així, no hi podrà 
haver una dissociació entre espais físic i virtual. L’àmbit virtual s’ha 
incorporat, i ho farà encara més, de manera plena a la vida 
professional i quotidiana dels individus, i a la llarga la connectivitat i 
l’intercanvi d’informació a través de la xarxa formaran part de la nostra 
concepció d’individu dins el món. En aquest sentit, s’entén que les 
TIC configuraran un nova ontologia del món i de la ciutadania 
(Floridi, 2007). En efecte, la idea de la no dissociació entre espais és la 
visió que se sosté en aquest treball, tot i que quedarà en un segon pla 
ja que no és l’objecte del projecte de tesi. 
 
Seguint amb els corrents que tracten el tema de la legitimitat de la 
intervenció de la regulació a internet. El següent corrent més 
important seria el dels Ciberpaternalistes; és a dir, és el corrent que 
creu que sí que hi pot haver una regulació en l’àmbit d’internet. Amb 
tot, no es poden equiparar a uns defensors de l’intervencionisme 
estatal. Si bé no consideren que internet sigui un àmbit totalment fora 
de la jurisdicció de l’estat, entenen que la regulació ha de servir a 
l’objectiu de preservar l’aspecte liberal que té la xarxa, és a dir, que la 
regulació hauria de servir per a preservar-la i consolidar-la com un 
espai de llibertat. Entre aquests l’autor més citat és Lawrence Lessig.  
 
A part del primer debat sobre si el ciberdret tenia o no tenia entitat 
pròpia per ser considerat una matèria d’estudi, Lessig va desenvolupar 
una teoria sobre com esdevenia la regulació en el context d’internet. La 
seva teoria es basa en la idea que tots els individus són nodes (dots) 
dins una xarxa de regulacions. En aquest sentit aquests nodes no tenen 
perquè quedar representats solament en el context del ciberespai sinó 
que es podria entendre com una teoria de la regulació genèrica. La idea 
sobre la qual pivota tota la teoria és que l’activitat i la pràctica que 
duen a terme els individus por ser regulada de quatre maneres 
diferents de forma simultània, aquestes donen peu a quatre modalitats 
diferents de regulació; el dret (les normes jurídiques dictades per 
l’autoritat competent institucionalitzada), el mercat (les relacions 
econòmiques), l’arquitectura (el disseny del context en el qual es duu a 
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terme la pràctica) i les normes socials (les normes i hàbits de 
comportament) (Lessig, 2006). 
 
Per al cas de la pràctica que es duu a terme en el sí d’internet, Lessig 
considera que la modalitat reguladora preeminent és l’arquitectura. 
L’arquitectura és el disseny del context, en aquest cas és el disseny de 
la web i de la xarxa, i és doncs una qüestió del codi. Les pràctiques en 
l’entorn de la xarxa poden venir regulades per les quatre modalitats 
reguladores, tanmateix serà el codi, l’arquitectura, la modalitat que 
mantindrà una posició dominant perquè és la que pot limitar de forma 
més clara la pràctica en un entorn digital que ha de ser necessàriament 
mediat per les TIC. Serà, per tant, el disseny d’aquestes TIC el que 
posarà els límits de l’acció dels individus. Lessig advoca per la idea que 
el codi pot ser el mitjà per assolir un entorn suficientment just, el seu 
postulat es basa en l’assumpció que aquest codi ha de servir per 
preservar les llibertats que proporciona internet: 
 

El codi és un mitjà eficaç per regular. Però la seva perfecció el fa 
quelcom diferent. Un obeeix aquestes normes que són el codi no 
perquè ho hauria de fer, sinó que les obeeix perquè no pot fer altra 
cosa. No hi ha opció respecte cedir o no quan es demana una 
contrasenya; es compleix amb el requeriment si es vol entrar el 
sistema. En un sistema ben implementat, no hi ha desobediència 
civil. La norma com el codi és el començament vers la tecnologia 

perfecta de justícia.13 (Lessig 1999: 1408). 

 

Des del punt de vista tècnic és raonable pensar que és el disseny tècnic 
de les aplicacions i dels serveis digitals el que limita la pràctica; no cal 
que sigui forçosament de forma intencionada, però certament estableix 
la frontera del que és possible i del que no ho és. Tanmateix per tal de 
buscar la justícia cal que a part del disseny del codi, encara que sigui 
obert, hi hauria d’haver altres mesures de control, no de l’activitat dels 
individus, sinó del mateix codi. Sembla que la necessària consecució de 
la tecnologia perfecta de justícia requereixi quelcom més que el 
desenvolupament lliure del codi obert.  
 
La crítica als postulats de Lessig és subjacent en el treball d’Andrew 
Murray. Aquest teòric de la regulació, com ell mateix s’anomena, 
observa que la visió de Lessig i els ciberpaternalistes fallen en un sentit 
similar al dels ciberlibertaris: 

                                                 
13 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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El problema del model regulador del ciberpaternalisme, o del 
Lessiganisme, és que comet un error similar al del model 
ciberlibertari. Mentre que els ciberlibertaris creuen erròniament que 
la complexitat en la matriu reguladora defensaria de forma natural les 
llibertats del ciberespai  de les intervencions reguladores externes, els 
ciberpaternalistes creuen que la vitalitat de la xarxa, el codi del 

software, podria controlar els usuaris de la xarxa.14 (Murray 2008b: 

7). 
 

La seva posició normativa vers la intervenció reguladora a internet és 
la que ell anomena el Comunitarisme en Xarxa (Networked 
Communitarism). Les influències principals d’aquest corrent són les 
teories Actor Network Theory (ATN), on l’autor més rellevant és Bruno 
Latour (Latour, 2005),  i la Social Systems Theory (SST) que jurídicament 
ha estat desenvolupada per Niklas Luhmann i Gunther Teubner 
(Luhmann, 1995, 2004; Teubner, 1992). En la visió del Comunitarisme 
en Xarxa es para atenció a dues qüestions interrelacionades, els fluxos 
comunicatius i les comunitats. Més endavant exposaré la teoria pròpia 
de Murray però ara és important fer una menció genèrica a la teoria 
per veure com ha anat evolucionat la visió normativa de la regulació a 
internet i què en podem extreure de cada etapa. Aquesta visió posa el 
focus en el fet que els individus, els nodes en la xarxa, no resten 
passius als inputs que el dret, l’arquitectura, el mercat o les normes 
socials generen; els nodes tenen comportaments que poden facilitar, 
dificultar o fins i tot boicotejar les aspiracions reguladores; alhora que 
formen part d’una comunitat o, més ben dit, múltiples comunitats en 
les quals se senten identificats.  
 
La SST ens presenta una perspectiva que ensenya com es comporten 
els sistemes socials, de manera autònoma i independent,  i com es 
relacionen els uns amb els altres, amb uns protocols comunicatius 
particulars entre sistemes. S’entén que el dret és un d’aquests 
subsistemes, com també pot ser-ho per exemple l’economia 
col·laborativa15 i, per tant, per a poder aconseguir que el sistema del 

                                                 
14 Text original en anglès, traducció pròpia. 
15 Faig servir aquest genèric, on incloc també la pràctica de UberPop, perquè encara 
no s’ha determinat conceptualment què s’inclou en la noció d’economia 
col·laborativa, però en els treballs de la comissió per la regulació de l’economia 
col·laborativa del Parlament de Catalunya es va tractar el tema de UberPop (de fet 
aquest va ser un dels casos que van detonar aquesta iniciativa reguladora) i el 
representant de l’empresa Uber hi va prendre part. Per tant, crec que de moment 
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dret pugui influir en el sistema de l’economia col·laborativa cal que 
primerament es treballi i s’entengui com un pot comunicar-se amb 
l’altre 16 , evitant utilitzar simplement ordres revestides d’autoritat 
legítimament constituïda17. Alhora, cal que les expectatives reguladores 
no estiguin focalitzades en l’objectiu concret de la política que es vol 
dur a terme a través del dret, sinó que cal estar obert a que el procés 
derivi en resultats diferents; és per això que l’aproximació ATN és 
important perquè posa l’èmfasi en les relacions i el procés que sorgeix 
entre actors i no en els objectius i resultats concrets. 
 

c) Cultura digital i Societat de la Informació   

 
Finalment, en l’anàlisi de l’estat de la qüestió és important fer menció a 
l’estudi sobre l’impacte social del que es coneix com la societat de la 
informació. És un fet notori que les demandes dels individus s’han fet 
més exigents pel que fa la informació a la seva disposició 18 . La 
ciutadania de la segona dècada del segle XXI, està habituada a accedir 
en temps real a aquella informació que necessiti o que tingui curiositat 
per saber gràcies a internet i als dispositius mòbils. Això denota un 
canvi no solament quantitatiu sinó qualitatiu en la relació entre 
individus i informació. Hi ha molta més informació al nostre abast i 
alhora hi podem accedir de manera immediata. Això fa que no 
solament compartim més informació sinó que siguem més exigents 
amb aquella que volem tenir al nostre abast. 
 
Els individus hem pres consciència que no som solament receptors 
d’informació, sinó que també en creem, la processem, opinem i la 
distribuïm. La importància que fins fa un temps tenia l’autoria, ara 
queda desplaçada per l’ús que es fa de la informació. En aquest sentit, 
els relats que abans construïen els intermediaris, ja no estan a les seves 

                                                                                                               
està justificat que faci servir aquest nom per englobar l’activitat tot i que de manera 
vague.  
16 Ara a través de la Comissió per la Regulació de l’Economia Col·laborativa del 
Parlament de Catalunya sembla que aquesta comunicació s’està treballant de forma 
més efectiva que el fet de la prohibició a través de resolució judicial 
17 És evident que aquesta concepció del dret à la Austin no és la que comparteixen 
moltes teories del dret. Tanmateix, sembla que en general, el vincle de la norma amb 
una autoritat legítima fortament identificada amb els agents de l’estat sí que és 
generalitzat, i és el que es pretén expressar aquí. 
18  Vegeu per exemple totes les iniciatives dels portals de transparència de les 
administracions públiques, la proliferació de revistes i diaris digitals de tendència més 
critica o les bústies de denúncia. 
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mans, sinó que es produeix el fenomen que es coneix com a hipertext. 
Segons Vincent Miller, sociòleg, aquest és un fenomen que exalta 
l’autonomia dels usuaris en recombinar i crear nous “textos” a partir 
d’altres textos, objectes o informació:  
 

L’hipertextualitat o els entorns hipermèdia permeten una autonomia 
a l’usuari o usurària per seleccionar el seu camí entre els materials 
disponibles, les bases de dades permeten als usuaris extreure i 
combinar diferents objectes, textos i dades en un infinit nombre de 
maneres. Com a resultat, les geometries de poder en els mitjans ha 
començat a virar des de la posició hegemònica que tenia el 
productor (o autor), vers la posició anti-jeràrquica del 

consumidor/productor, o “prosumer” 19 (Miller, 2011: 22). 

 
És per això que, entre d’altres sectors, es parla de la crisi del 
periodisme i dels mitjans de comunicació tradicionals. Especialment la 
premsa escrita necessita buscar noves fórmules per arribar als 
potencials lectors i consumidors d’informació. Si cadascun de 
nosaltres és un node en una xarxa, on és més o menys actiu introduint 
informació, modificant-ne o obtenint-ne; això comporta no només un 
canvi social important sinó també filosòfic perquè cal redefinir i 
identificar quina és la posició de l’individu en relació a aquesta 
informació.  
 
Luciano Flordi introdueix el concepte infrog (que ve de la informació i 
cyborg) per parlar de l’individu informacional, l’individu connectat que 
incorpora les TIC en la seva vida quotidiana (Floridi, 2007). Aquesta 
teorització la fa a partir d’analitzar com impacta el context en la 
construcció individual, és a dir, com impacta la infosfera (infosphere), 
entesa com la realitat actual constituïda per la societat de la informació 
on la realitat virtual i física queden íntimament vinculades en la 
construcció de les identitats individuals. 
 
En aquest sentit podríem considerar que les TIC permeten un 
empoderament de la ciutadania pel que fa a dos aspectes; una major 
oferta entre la que escollir i una major inclusió en la presa de 
decisions20 . Luciano Floridi, filòsof de la informació, ha identificat 
l’empoderament que ens brinda internet i l’estat de connectivitat 
permanent com una major capacitat per incrementar o fer decréixer la 

                                                 
19 Text original en anglès, traducció pròpia. 
20 Quan es parla d’una major inclusió en la presa de decisions, no es fa referencia a 
una inclusió de caire polític, sinó més general. 
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fricció informacional (Floridi, 2014). La fricció informacional es 
refereix, segons Floridi, a “les forces que s’oposen al flux d’informació 
en una regió de l’infosfera”21 (Floridi, 2014: 103), en altres paraules, 
quan un agent vol obtenir informació d’un altre agent en un context 
determinat haurà d’esmerçar-hi més o menys esforç en funció de la 
fricció informacional.  
 
Actualment sembla que gràcies a internet aquesta fricció informacional 
ha decrescut  perquè l’accés a la informació és més fàcil i està menys 
controlada per centres de poder concrets. Aquí la noció informació és 
un terme genèric referit a qualsevol input digitalitzat que entra a la 
xarxa.  Com deia Vincent Miller, la geometria del poder pel que fa la 
creació d’informació ha virat dels centres dominats pels autors 
d’aquesta, cap a una producció d’informació més distribuïda i també 
una major varietat en les fonts d’informació (Miller, 2011).  Aquest és 
un tret definitori de la nova cultura digital, perquè es diferencia dels 
mitjans de comunicació tradicionals on el control de la informació 
quedava reclòs en els professionals del sector de cada cas. Floridi 
associa el decreixement de la fricció informacional a l’empoderament. 
Malgrat això, l’empoderament també es posa de manifest en la 
capacitat d’incrementar aquesta fricció informacional; els usuaris 
poden tant incrementar la fricció com rebaixar-la. És per això que 
Floridi considera que, a diferència de les anteriors tecnologies de la 
informació i comunicació, les actuals (digitals) permeten que els 
usuaris augmentin o facin decréixer la fricció informacional. 
 
L’empoderament en el context de la infosfera (societat informacional) 
s’entén com una noció bidimensional. Per una banda, hi ha la inclusió 
en la presa de decisions i per altra banda hi ha la millora en quantitat i 
qualitat de les opcions per escollir. L’individu connectat, el que Floridi 
anomena infrog, podrà participar de forma més igualitària en la presa de 
decisions perquè la tecnologia incrementarà les oportunitats de tots. 
Floridi ho teoritza en el sentit que aquestes noves TIC tenen un 
potencial inclusiu molt gran per evitar que es produeixin casos 
d’exclusió, discriminació de gènere, de minories ètniques, dels 
discapacitats, etc. Per altra banda, hi ha la dimensió de la millora de 
capacitats, aquesta és la que s’aplica quan es parla d’una major 
capacitat d’elecció dels consumidors i usuaris.  
 

                                                 
21 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Aquesta manera d’entendre l’empoderament no es vincula a la noció 
política de una major de capacitat i control en la presa de decisions en 
l’àmbit democràtic, sinó que és una noció estructural referida al paper 
que l’individu pot jugar en una societat informacional. No es nega que 
es pugui desenvolupar com un ideal democràtic, però es tracta des 
d’un punt de vista merament estructural de relació individu-tecnologia 
aplicable a l’anàlisi global de la vida social. 
 
Tanmateix, el fenomen no és transversal ni homogeni, certament hi ha 
una fractura generacional pel que fa l’ús de les noves tecnologies. 
Podríem dir doncs que l’empoderament per mitjà de les noves 
tecnologies no és del tot democràtic estructuralment en tant que vàries 
generacions queden excloses del seu ús. Si bé això és cert, i ens pot 
donar raons morals per a promoure polítiques que ajudin a acoblar 
aquest sector de la població a la dinàmica actual, no estaria justificat 
girar l’esquena a aquest desenvolupament per por a deixar fora a una 
part de la ciutadania sinó més aviat al contrari, ens dóna raons sòlides 
per acostar la tecnologia sobretot a la gent gran.  
 
Aquest tipus de raonament i posició és la que manté Floridi quan es 
planteja el problema de la dificultat tècnica de gestionar tota aquesta 
quantitat d’informació de forma segura i respectant els drets 
individuals de la ciutadania. Un dels aspectes més controvertits al que 
ens enfrontem quan tractem el tema d’internet i la connectivitat és la 
gran quantitat de dades personals que circulen per la xarxa, és a dir la 
privacitat. La privacitat ha esdevingut una de les més grans quimeres 
del segle XXI, un àmbit on és difícil establir límits en la protecció 
individual, ja que tècnicament és quasi impossible blindar l’accés a les 
dades i arxius personals. Per això, Floridi, advocant per un canvi de 
paradigma en la relació individu-informació adverteix “en l’infosfera, 
nosaltres com a infrogs, i gràcies a les noves TICs, estem cada vegada 
més empoderats (més inclusió i millora de capacitats) no només per 
recollir i processar dades personals, sinó per controlar-la i protegir-la 
[la privacitat]”22 (Floridi, 2014: 114). Això no vol dir que el dret no 
hagi de posar els mitjans per protegir la privacitat individual en tant 
que és imprescindible per la dignitat humana, tanmateix, també hem 
de ser conscients que s’han de buscar vies factibles per fer-ho i 
adequades a la realitat actual. 
 

                                                 
22 Text original en anglès, traducció pròpia 
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Aquesta teorització de caire més filosòfic, el que s’anomena la filosofia 
de la informació, s’incardina dins un paradigma d’anàlisi que ja a finals 
dels anys noranta es va començar a teoritzar amb els treballs del 
sociòleg Manuel Castells, el paradigma informacional. Aquest és un 
marc de referència per l’anàlisi de la realitat social basat en la 
comunicació i l’intercanvi d’informació com el factor clau en la 
interacció i les pràctiques socials actuals. Segons Manuel Castells, ja fa 
temps que s’ha produït un canvi en el mode de producció industrial 
cap a un mode de producció informacional. Això vol dir que el 
paradigma tecnològic i productiu ja no és l’industrial sinó que està 
basat en les tecnologies de la informació i la comunicació l’intercanvi 
d’informació (Castells, 2000).  
 
Aquest nou paradigma tecnològic pivota sobre l’ús de les TIC però, 
segons Castells, això no vol dir que el paper de la informació i el 
coneixement sigui un factor explicatiu determinant, ja que aquests són 
trets que han existit en totes les societats humanes, sinó el que és 
important és l’ús de la tecnologia per teixir xarxes d’intercanvi. És per 
això que Castells construeix la seva teoria social a partir de la idea de 
xarxa, la societat en xarxa (networked society): 
 

La societat en xarxa és una societat hipersocial, no una societat 
d’aïllament. La gent, en general, no falseja la seva identitat a Internet, 
excepte pels adolescents que experimenten amb les seves vides. La 
gent incorpora la tecnologia a les seves vides, enllacen la realitat 
virtual amb la virtualitat real, conviuen amb diverses formes de 
comunicació tecnològiques, articulant-les tal com les necessiten. 

(Castells & Cardoso, 2006: 11)23 

 
En el sí del paradigma informacional, la societat en xarxa, doncs, ha 
incorporat la tecnologia com un mecanisme més per a les seves 
relacions socials fent que el pla online i l’offline quedin fosos en un de 
sol. En definitiva, ja a l’any 2000 Castells parla de la nova economia en 
la qual estem immersos. Aquesta economia té tres trets fonamentals: 
l’aspecte informacional, l’aspecte global i la xarxa. La capacitat de 
generar i processar informació és el que determina els barems per 
valorar la productivitat i la competitivitat, i són les noves empreses les 
que treuen partit de la connectivitat interpersonal, de l’ús massiu dels 
telèfons mòbils amb connexió a internet, per proposar nous models de 
negoci més adaptat a les demandes i necessitats actuals. 

                                                 
23 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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1.3. Canvis tecnològics i ordenament jurídic 
 
Centrant-nos ara en la interacció entre els canvis tecnològics i el dret, 
es pot considerar que a mesura que s’han anat introduint canvis 
tecnològics que generaven canvis en les pràctiques establertes, el dret 
s’hi ha anat adaptant mitjançant la creació de nova normativa o la 
interpretació actualitzada de normes i conceptes existents.  
 
A partir d’aquí es podria fer la següent presentació orientativa de les 
possibilitats d’interacció o taxonomia d’interacció entre dret i canvis 
tecnològica: a) que siguin casos nous no previstos en el dret, en aquest 
cas parlaríem d’una llacuna normativa (per exemple el cas de les 
defuncions i com es vehicula per a tancar els perfils de les xarxes 
socials del difunt); b) que hi hagi hagut un canvi en les condicions en 
que es realitza una activitat que estava prevista en el dret i això tingui 
una rellevància jurídica (com en el cas de les compra-ventes online, 
determinar el lloc on es produeix l’oferta per a possibles demandes o 
responsabilitats); c) que una norma s’utilitzi per a perseguir finalitats 
diferents a les previstes inicialment (com la normativa de protecció de 
dades, ara aplicable com a base pel Dret a l’Oblit) ; i d) que hi hagi una 
complexificació normativa (normes referents a la privacitat o a la 
signatura electrònica). 
 
En aquest sentit, doncs, sembla que en general l’assumpte romangui 
en l’àmbit de la interpretació i aplicabilitat del dret, alhora que en 
alguns casos es puguin identificar algunes llacunes concretes com el 
primer cas.  Tanmateix, també hi ha un altre aspecte rellevant, que és 
la pròpia identificació del dret dins el sistema normatiu jurídic, aquest 
és un aspecte sistèmic que fa referència als problemes funcionals i 
normatius a què s’enfronta la teoria del sistema jurídic (la identificació 
basada i estructurada en torn del model de la regla de reconeixement) 
degut al canvi estructural que suposa la introducció massiva de les TIC 
a les pràctiques socials. Aquest segon aspecte es deriva del primer, ja 
que per identificar si estem tractant d’una llacuna normativa, una 
d’axiològica (valorativa) o inexistència d’aquestes, només es reconeix 
una autoritat competent per fer-ho24 (identificada pel dret i la regla de 

                                                 
24  En el cas d’Uber en primer lloc l’autoritat competent era l’administració 
autonòmica, però ara està en mans del jutjat mercantil que ha presentat una qüestió 
prejudicial al TJUE; i en el cas dels eSports l’autoritat competent podria ser el 
Consejo Superior de Deportes, o també posteriorment podria ser el parlament si es 
plantegés formular una regulació específica fora de l’esport.  
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reconeixement) deixant de banda la valoració dels agents implicats en 
la pràctica i els destinataris de la norma.  
 
Aquest aspectes queden exemplificats a la tesi amb dos dels fenòmens 
més destacats que hem tingut al llarg dels anys 2014, 2015 i 2016: el 
cas de l’empresa Uber en el sector de la mobilitat urbana; i el cas de 
l’esport electrònic, el que es coneix com l’e-sport. Seguint la lògica 
intra-sistèmica, aquests casos s’han d’analitzar en funció dels criteris 
d’identificació del dret dins el sistema jurídic i determinar-ne la seva 
aplicabilitat. És a dir, per a l’univers de casos en que el sistema està 
preparat per abordar, caldrà identificar si per a una pràctica concreta 
ens trobem davant una llacuna normativa o una llacuna axiològica. 
Atenent a la definició que proporcionen Carlos E. Alchourrón i 
Eugenio Bulygin (Alchourrón & Bulygin, 1975; Moreso & Vilajosana, 
2004), la llacuna normativa es produeix quan un cas del que es coneix 
com l’univers de casos no està relacionat amb cap solució maximal del 
que es coneix com l’univers de solucions.  
 
Alchourrón i Bulygin en el seu llibre Introducción a la metodologia para las 
ciències jurídicas y sociales (1975)25 identifiquen un altre grup de llacunes 
que anomenen llacunes axiològiques les quals sorgeixen degut al canvi 
de valoracions en les propietats que es consideren rellevants per al cas. 
En aquest cas, doncs, no és que no hi hagi correlació del cas amb una 
norma sinó que la valoració dels fets rellevants en un moment 
posterior és molt diferent a la que es duia fent fins llavors, cosa que 
genera una llacuna. Ells identifiquen aquest tipus de llacunes 
sobrevingudes amb les derivades de les innovacions tecnològiques. 
Segons argumenten, moltes vegades les innovacions tecnològiques 
generen un canvi de circumstàncies que no fan que la pràctica canviï 
en sí mateixa, sino que canvia la forma com es realitza. Aquí posen 
com exemple la introducció del telèfon la qual va comportar varis 
debats, per exemple pel que fa la validesa de l’acceptació de les 
clàusules contractuals a través del telèfon (de viva veu però en un altre 
lloc) per al seu perfeccionament (Alchourrón & Bulygin, 1975: 166-
167). Per aquests casos, doncs, cal fer una nova valoració de les 
propietats rellevants al cas atenent al nou context. En aquest sentit, les 
propietats que l’oferta i l’acceptació fossin entre presents o entre 
absents de forma diferida eren insuficients amb l’aparició del telèfon, 
ja que podia produir-se una acceptació entre absents però en temps 
real; en conseqüència aparegué una llacuna axiològica i s’hagué 

                                                 
25 Traducció pròpia dels autors del seu llibre Normative Systems (Springer, 1971). 
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d’ampliar o refinar l’univers de casos pel perfeccionament de 
contractes. 
 
Malgrat això, però, el que és també molt important és determinar quin 
és l’Univers de Propietats que acabarà definint l’univers de casos 
rellevants. Veure quines propietats estan incloses a l’hora de definir els 
casos esdevé rellevant especialment si s’hi introdueix el component 
digital. Aquest “univers de propietats” defineix el marc de referència 
jurídic en el qual es limita el que és possible o impossible legalment, 
identificar aquests límits requereix la introducció de la perspectiva 
sociològica a l’hora d’analitzar el dret. En el capítol 4 exposaré la teoria 
d’Alchourrón i Bulygin referent a les llacunes normatives i 
axiològiques dins el sistema jurídic, però també les característiques del 
sistema jurídic de Raz les quals comporten assumpcions meta-
teòriques determinants. 
 
La identificació del dret és clau doncs, però també ho serà la definició 
o, més aviat, re-definició de l’Univers de Propietats. Per plantejar això 
s’exposaran dos casos que il·lustren els reptes que afronta la teoria del 
dret en el marc de l’ordenament jurídic de l’estat espanyol; el cas Uber 
i el cas dels e-sports. Aquí se’n fa una breu descripció de la seva 
rellevància, però els casos queden desenvolupats en profunditat als 
capítols 2 i 3. 
 

a) Uber: qüestions sobre interpretació i 

aplicabilitat del dret 

 
El cas Uber a Barcelona ha estat un  dels casos més polèmics  
referents a la mobilitat urbana dels últims anys. Actualment el servei 
d’intermediació de transport de l’empresa Uber està altra vegada en 
funcionament a la ciutat, però a finals del 2014, per ordre judicial, es 
va obligar a cessar l’activitat (a Barcelona i Madrid). El conflicte referia 
al fet que els conductors que prestaven un servei de transport exercien 
una activitat en competència deslleial vers el servei de taxi, ja que no 
requerien llicència ni estaven donats d’alta ni com a treballadors de 
l’empresa ni com a autònoms. Actualment el cas encara no està resolt, 
i hi ha una qüestió prejudicial presentada davant el Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea per a que resolgui quin tipus de servei identifica 
que presta l’empresa Uber. 
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A priori podria semblar que aquest és simplement un cas de violació 
de les normes administratives del transport de viatgers i que, de fet, no 
requereix d’un anàlisi tant profund a nivell jurídic i teòric com el que 
es vol plantejar aquí. Tanmateix això no és així. El cas d’Uber podria 
esdevenir un cas paradigmàtic d’estudi, no solament per la 
controvèrsia reguladora sobre si cal ampliar el número de llicències i 
fer canvis en el model del servei de taxi, sinó perquè també ens 
assenyala canvis a nivell social que han de ser tinguts en compte al pla 
jurídic de la teoria del dret.  
 
Els individus usuaris del servei, tant si són potencials viatgers com 
conductors, ja no juguen un paper merament receptor de normativa 
amb la qual han de complir, sinó que participen activament en com es 
presta el servei i en valorar el servei que han rebut. Alhora, tot i que 
poden ser coneixedors que aquest servei actualment pot ser considerat 
il·legal o com una pràctica de competència deslleial vers el sector del 
taxi, escullen formar part de la comunitat que engloba la pràctica 
d’Uber perquè la tecnologia els permet accedir a un servei de transport 
que satisfà millor els seus desitjos com a consumidors26. D’altra banda, 
hi ha factors més conjunturals que van lligat al model de negoci, un 
model basat en la intermediació entre usuaris que tot tenir una 
infraestructura eminentment digital, es desenvolupa localment en una 
dimensió física palpable, és a dir, no hi ha una divisió clara entre els 
que seria l’online i l’offline.   
 
A més, aquest cas és important perquè es troba enmig de dos 
processos judicials a l’estat espanyol i, concretament, el Jutjat 
Mercantil número 3 de Barcelona ha plantejat una qüestió prejudicial 
al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre com s’hauria de 
considerar el servei que està prestant Uber. Per altra banda un projecte 
per una nova regulació del que s’anomena “economia col·laborativa” 
(sharing economy o collaborative economy) està actualment en tràmit també a 
Catalunya 27 . Es pot afirmar, doncs, que malgrat que els tribunals 

                                                 
26  Sobre aquest aspecte concret el cas paradigmàtic de no complir la llei 
conscientment, no pel fet de fer objecció de consciencia, ni amb ànim infractor, sinó 
perquè la tecnologia ens ho permet, ens fa la vida més fàcil i permet compartir 
recursos entre els usuaris, és el cas de la propietat intel·lectual a internet. Un tema 
que s’ha tractat àmpliament i on des de la normativa estatal i la comunitària hi ha 
hagut un ànim de regulador i punitiu conegut.  
27 Entre abril i maig de 2015 es va publicar que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya estava valorant les opcions per a regular i, per tant, permetre les activitats 
com la d’Uber, alhora que elaboraria una definició jurídica del que es l’economia 
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poden resoldre els  conflictes amb el dret actual, també estem en uns 
moments on la regulació necessita ser repensada. Per altra banda, que 
es projecti i s’aprovi una nova regulació no implica necessàriament un 
nou model regulatiu, i menys un nou paradigma jurídic, tanmateix, i tal 
i com es vol argumentar al llarg d’aquest treball, el canvi de paradigma 
social i comunicatiu fa que assumpcions bàsiques sobre el sistema 
jurídic puguin ser  discutides. 
 

b) E-sport: qüestions d’identificació del dret i 

definició del contingut. 

 
El segon dels casos planteja la problemàtica de la identificació i 
definició del contingut del dret, a més de la relació que s’estableix 
entre diferents sistemes normatius. El sorgiment del fenomen 
anomenat esport electrònic, cada vegada més popular i massiu entre la 
generació millennial, comportarà replantejaments conceptuals, pràctics i 
legislatius en el món de l’entreteniment, i potser també esportiu.  
L’esport electrònic, eSport o e-sport, es refereix a la versió competitiva 
i professional de la pràctica de jugar a videojocs. No tots els videojocs 
han assolit un grau de institucionalització competitiva rellevant, no 
tots es podrien considerar e-sport potser, però en trobem alguns que 
la pròpia comunitat practicant ha elevat a aquesta categoria.  
 
Aquesta és una pràctica nova que, si bé compta amb molts seguidors i 
jugadors professionals28, encara és difícil de definir i delimitar per la 
pròpia indústria. Amb tot, ja hi ha circuits professionals, inversió de 
mitjans de comunicació (com Mediapro, Movistar, ESPN, etc.) i 
alguns jocs en són exemples paradigmàtics, com és el cas de League of 
Legends, Counter Strike: Global Offensive o FIFA. El que es pot 
observar és que la pràctica competitiva de videojocs a aquest nivell ha 
assolit un grau d’infraestructura, seguiment i posada en escena molt 
similar al que trobem als esdeveniments esportius i per això l’etiqueta 
que es fa servir per referir-s’hi és l’esport electrònic.  
 

                                                                                                               
colaborativa. Vegeu l’article del Diari Ara, de 27 d’Abril de 2015: “El Govern 
aplanarà el camí a Uber i Airbnb” (http://www.ara.cat/economia/Govern-aplanara-
cami-Uber-Airbnb_0_1346865363.html)  
28 La final del campionat mundial 2016 del videojoc League of Legends, el més 
popular en aquest any va tenir 43 milions d’espectadors i va ser retransmesa en 18 
llengües (dades oficials de Riot Games). 

http://www.ara.cat/economia/Govern-aplanara-cami-Uber-Airbnb_0_1346865363.html
http://www.ara.cat/economia/Govern-aplanara-cami-Uber-Airbnb_0_1346865363.html
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L’e-sport topa tant a nivell conceptual, com jurídic i pragmàtic amb les 
categories existents; pel concepte d’esport, per la incorporació al 
sistema jurídic (com a esport o no), i perquè la pràctica professional i 
objecte empresarial dels clubs no quedaria plenament coberta per la 
normativa existent. Per això semblaria que recórrer a la normativa 
esportiva podria donar-hi una sortida, però aquí ens trobem amb la 
problemàtica del reconeixement de la pràctica com una modalitat 
esportiva. 
 
Si ens plantegem el cas des d’una perspectiva més funcional o de la 
identificació del dret, haurem de tractar el cas des llacunes. Poder 
identificar una nova pràctica o un aspecte d’una pràctica existent com 
un cas no previst en l’ordenament i, consegüentment, identificar una 
llacuna que cal integrar, és un aspecte determinant per la dinàmica dels 
sistemes jurídics i un dels temes claus en la teoria del dret. Un cas com 
el de l’e-sport ens posa sobre la taula qüestions clau en aquest procés 
d’integració en relació amb els agents de la pràctica a diferència dels 
oficials jurídics; la identificació de la pràctica en un univers del discurs, 
la definició d’aquesta i la identificació de les propietats rellevants. En 
definitiva, un cas com el de l’e-sport planteja la definició dels límits del 
sistema, el seu abast i el paper de la comunitat practicant en la seva 
delimitació. 
 

1.4. Relació entre la teoria del dret i la SI  
 
La relació entre la teoria del dret i el canvi que ha suposat l’ús massiu 
de les TIC o, és a dir, la Societat de la Informació (SI), s’hauria 
d’articular en base a tres eixos a fi de poder fomentar una auto-
comprensió des de la teoria del dret tant de la pròpia SI com del 
sistema jurídic en el sí de la SI. En primer lloc, advocar per una 
aproximació metodològica a la teoria del dret de caire més sociològic; 
en segon lloc, assumir plenament el contínuum analògic-digital a l’hora 
de tenir en compte el context; i, en tercer lloc, identificar l’impacte 
funcional i normatiu vers la identificació del dret i la concepció del 
sistema jurídic que genera l’ús massiu de les TIC.  
 

a) Aproximació metodològica: dret i sociologia 

 
Un dels aspectes claus sobre el que pivota la tesi és la seva 
aproximació metodològica de caire més pragmàtic, sociològic. Com es 
pot veure, el treball tracta d’analitzar una realitat social i veure com pot 
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impactar en les concepcions que els juristes usen sobre el sistema 
jurídic, per així detectar-ne disfuncions. És per això, que l’aproximació 
subjacent a la teoria del dret d’aquest treball serà de caire sociològic. 
Segueix doncs la línia que ja Manuel Calvo suggeria; la necessitat 
d’incorporar la recerca o casos socio-jurídics a la teoria del dret (Calvo 
García, 2012). 
 
D’aquesta manera a través de l’anàlisi d’una pràctica social, i atenent 
també a la idea que el dret és també una pràctica social, es poden 
acostar dos tipus de literatures de la teoria del dret, d’una banda la de 
caire més analític, més lligada al positivisme, i d’altra banda aquella que 
està més imbuïda per la perspectiva sociològica i més propera al 
pluralisme jurídic29. Prenc com a autor de referència en aquest aspecte 
a Roger Cotterrell, un teòric del dret i sociòleg del dret que combina 
ambdues perspectives per fer una teoria del dret més i millor 
informada des de la visió sociològica.  
 
Aquesta perspectiva sociològica ve donada pel fet de examinar en tot 
cas el dret com un fenomen social, i per tant, incorporant-ne les 
perspectives i experiències que en tenen els qui estan participant en la 
pràctica, ja siguin autoritats com destinataris de les normes. Aquesta 
perspectiva, tal com Cotterrell l’entén, no es basa en incorporar una 
metodologia pròpia de les ciències socials en l’estudi de fenòmens 
jurídics, com per exemple incorporar estudis empírics en l’avaluació de 
l’eficàcia d’una norma, sinó que en sí mateixa, la perspectiva 
sociològica és una manera de fer la teoria de forma multidisciplinària 
(Cotterrell, 1997, 2006). 
 

[...] El terme “sociològic” cal que es prengui en un sentit 
metodològicament ampli i, al mateix temps, en un sentit teòric 
limitat. Això exclou qualsevol implicació d’adherir-se a una ciència 
social concreta o qualsevol altre disciplina. La comprensió 
sociològica de les idees jurídiques és una comprensió 
multidisciplinària. Però s’anomena correctament així perquè de 
forma consistent i permanentment s’aboca a interpretar el dret 

sistemàticament i empíricament com un fenomen social. 30 
(Cotterrell, 2006: 54-55). 

 

                                                 
29 Un camí que ja havia apuntat Manuel Calvo en el seu article “Transformaciones 
jurídicas y teoría del derecho” (Calvo García, 2012); un enfoc socio-jurídic a la teoria 
del dret. 
30 Text original en anglès, traducció pròpia. 



25 
 

És la sociologia del dret, o teoria sociològica del dret, aquella que 
s’encarrega de dilucidar les estructures i mecanismes de poder i 
lògiques amagades dins la pròpia ciència jurídica31 la que ens pot ajudar 
a veure quins són els impediments amb els que ens trobem a l’hora 
d’ajustar el dret a les pràctiques socials actuals. La perspectiva 
sociològica serà important per un altre aspecte, tenir en compte la base 
empírica o descriptiva sobre la qual es vol construir la regulació. Cal 
fer un anàlisi del context per avaluar quins són els impediments 
estructurals que la teoria del dret positivista angloxasona manté vers 
aquests canvis, i també per analitzar quins són els que es constaten des 
d’altres àmbits del dret com és el dret d’internet o la sociologia. 
 
Seguint també a Cotterrell, doncs, aquest treball fa una interpretació 
sociològica de les idees jurídiques i per això cal l’estudi s’atingui a tres 
premisses que constitueixen el que l’autor identifica com l’essència de 
la interpretació sociològica (Cotterrell, 2006). En primer lloc cal 
assumir que el dret és un fenomen completament social “el dret com 
un camp de l’experiència s’ha d’entendre com un aspecte de les 
relacions socials en general, i relacionat amb la coexistència dels 
individus en grups socials”32 (Cotterrell, 2006: 55). En segon lloc cal 
que aquest fenomen sigui estudiat o entès empíricament. I, finalment, 
cal que les experiències socials siguin enteses sistemàticament per a 
construir una comprensió general del fenomen, és a dir, cal evitar una 
tendència emotivista o de l’anècdota.  
 
La incorporació del “fet social” en l’estudi del fenomen jurídic fa virar 
el focus de la teoria del dret de H.L.A. Hart. Si bé Hart estudià el dret 
com un fenomen social, entès com un producte dels “fets socials”, i 
que declarava que el seu estudi podria ser tipificat de sociologia 
descriptiva (Hart, 2012), presentava el seu objecte d’estudi desvinculat 
de les relacions entre individus, i entre individus i autoritat, certament 
aliè a les relacions comunicatives que generen normativitat. Això no 
vol dir que la teoria no sigui útil, sinó que li manca un aspecte que ara 
pot ser útil per comprendre com la SI es interacciona amb el dret i el 
sistema jurídic; el focus en les relacions socials i la coexistència entre 
grups socials.  
 
 
 

                                                 
31 Vegeu entre d’altres Max Weber, Economía y sociedad (Weber, 1944). 
32 Text original en anglès, traducció pròpia. 



26 
 

b) Assumpció del contínuum analògic – digital 

 
A part de la incorporació de la perspectiva sociològica en la teoria del 
dret, un dels aspectes claus per a l’auto-comprensió del dret o el 
sistema jurídic en la SI, és la plena assumpció del contínuum analògic-
digital. Durant aquests últims anys la dimensió digital de les pràctiques 
socials ha anat guanyant terreny, tanmateix dins els discursos ja siguin 
jurídics com quotidians encara es fa aquesta separació entre la 
dimensió analògica i la dimensió digital, referint-s’hi, fins i tot, com a 
diferenciació entre espai real i espai virtual. Aquesta diferència 
impedeix que es pugui fer un tractament integrat (analògic i digital) de 
la pràctica social des d’un  punt de vista jurídic i això genera 
disfuncions. Superar aquesta divisió és clau en el context actual 
perquè, sobretot per a les generacions més joves, l’aspecte digital no és 
ni extraordinari ni anormal, i no es diferencia de la dimensió analògica. 
 
A nivell conceptual cal dir que si bé és cert que hi ha una diferència de 
caire “físic” entre el que és analògic i el digital, i que per això 
s’emfatitza el component virtual en contraposició a l’espai real (físic), 
tanmateix, l’espai virtual no és menys real que l’espai físic o analògic, 
per això, personalment no uso la distinció entre espai real i virtual sinó 
entre la dimensió analògica i digital de la realitat.   
 
Dit això, però, aquest treball advoca a favor la necessitat de superar 
aquesta divisió dicotòmica entre espais i/o dimensions. Concebre la 
realitat dividia entre l’analògica i la digital, és inherent al discurs jurídic 
actual i cal superar-ho. De fet, la delimitació entre espais, com també 
entre jurisdiccions, és un dels aspectes que es troben més en entredit 
actualment perquè precisament gracies a l’ús de les TIC i internet la 
capacitat d’actuar en múltiples nivells (individualment o 
col·lectivament), dimensions (analògica o digital) i fronteres ha 
augmentat molt significativament. Per tant, per poder construir una 
millor teoria del dret actual és important sobrepassar aquestes 
divisions dicotòmiques com ara el públic i el privat, el nacional i 
l’internacional, el físic i el virtual.   
 
Això no vol dir, però, que no s’hagin d’establir categories conceptuals 
que permetin definir i entendre la realitat; el que intento transmetre, a 
través dels exemples empírics i de la discussió teòrica, és la necessitat 
de superar certes divisions conceptuals de caire dicotòmic que no són 
útils actualment. En resum, tota la tesi va enfocada a aportar una visió 
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de contínuum entre el que fins ara s’ha entès com la dimensió 
analògica de la pràctica social i la dimensió digital. Aquesta divisió és 
subjacent en molta problemàtica jurídica d’aplicabilitat i interpretació 
del dret, moltes vegades perquè la norma no està pensada perquè 
pugui ser eficaçment aplicada en un context digital, és per això que 
assumir que la realitat és un contínuum fluid entre l’aspecte digital i 
l’analògic permetrà identificar millor els problemes teòrics però, 
alhora, també formular millors normes jurídiques. 
 

c) Identificació de l’impacte sistèmic de les TIC per 

a la identificació del dret 

 
Finalment, un tercer aspecte que la teoria del dret hauria de tenir en 
compte és l’impacte sistèmic o funcional que generen les TIC en la 
identificació del dret. En definitiva, ja sigui amb ànim de lucre o no, 
sens dubte ens trobem davant una nova manera de gestionar la 
interacció social mitjançant les tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC), on prima, per damunt de tot, l’autonomia de 
l’usuari i aquest és un repte a afrontar tant pel disseny d’una regulació 
adequada com pel model de teoria del dret al qual s’adscriu. Podem 
entendre l’autonomia com la capacitat de fer el que un desitgi sense la 
interferència d’altres. Si deixem de banda la vessant moral de la noció 
d’autonomia, a nivell pragmàtic, es pot afirmar que les TIC fomenten 
l’autonomia individual en tant que ajuden a  incrementar les capacitats 
d’elecció i, sobretot,  posen en valor la participació de l’usuari.  
 
És a dir, els agents de la pràctica esdevenen determinants a l’hora de 
definir-la. Per una banda, les TIC han facilitat que els intermediaris 
tradicionals perdin el seu lloc preeminent en favor de una major 
autonomia dels i les usuàries ja sigui en la capacitat d’elecció com en la 
d’acció 33 . Per altra banda, han permès que noves pràctiques que 
plantegen un repte conceptual vers el que fins ara s’havia concebut 

                                                 
33  Per intermediaris tradicionals entenem aquells que prestaven el servei als 
sol·licitants perquè disposaven dels mitjans de producció o els recursos necessaris, 
de forma concentrada, i podien accedir a la informació per fer-ho de forma adient, a 
més el servei es prestava en unes condicions d’espai i de temps determinades. 
Actualment però, malgrat que els individus no disposen de tots els recursos per a 
prestar el servei de forma completa les TIC els permeten coordinar-se, optimitzar els 
recursos i els costos, i intercanviar la informació rellevant, per a poder prestar-se el 
servei mútuament o abastir-se de forma més directa. 
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com  tal, per exemple l’esport, s’hagin generalitzat i plantegin reptes 
conceptuals i demandes normatives importants. 
 
Per això l’aspecte clau del context que cal incorporar com un tret 
definitori de les noves pràctiques és la connectivitat. Connectivitat és 
un terme geogràfic que, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, es refereix al grau de connexió interna dels vèrtex d’una 
xarxa territorial. En aquest cas, la connectivitat fa referència al nivell 
de comunicació i intercanvis que actualment existeixen entre els 
individus gràcies a internet i les TIC. Aquesta connectivitat entre 
individus és el que ha fet que els models de negoci basats en 
l’intercanvi de prestacions entre usuaris hagi crescut enormement els 
darrers anys, però també ha fet que en un àmbit eminentment “físic” 
com és l’esport, es produeixi el traspàs a la dimensió digital i sigui ja un 
fet àmpliament acceptat entre la generació millennial.  
 
Des del punt de vista regulador, la teoria de la regulació d’internet ha 
resultat ser un àmbit de reflexió per la innovació jurídica i legislativa, 
tant a nivell dogmàtic com per la teoria del dret. Com explicaré més 
endavant, les teories d’Andrew D. Murray i Chris Reed són les que 
prendré com a referència sobre com tractar el tema del dret d’internet i 
el ciberdret (vegeu el capítol 5). Aquests autors han plantejat reptes a 
la teoria del dret com ara la irrellevància del punt de vista intern del 
oficials jurídics tal com la plantejava H.L.A. Hart 34  i, per contra, 
mostren la rellevància del punt de vista intern dels destinataris, alhora 
la seva visió estima que per això la manera com regular ha de ser 
canviant en funció de la particularitat del context.  
 
Les seves teories, tot i no ser convergents en les solucions que 
proposen, no són contradictòries i podrien arribar a ser 
complementàries. Veure quins reptes podrien plantejar aquestes 
teories reguladores per la teoria del dret, sobretot pel que fa la 
identificació del dret en funció del seu contingut, el paper del 
participant de la pràctica i com el contingut de les normes esdevé 
dependent del context al que s’hauria d’aplicar, és rellevant per la 
teoria el dret. Per altra banda, però, també és important plantejar-se 
quins impediments per la seva implantació pot trobar aquesta teoria de 
la regulació que anomenaré simbiòtica per part de la teoria del dret. 

                                                 
34 En aquest treball se citarà l’obra The Concept of Law de H.L.A.Hart en la seva 
tercera edició de 2012, així doncs a les referències constarà aquesta data i no la de 
1961, primera edició de l’obra. 
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El treball no perd de vista la complexitat d’avaluar l’eficàcia de la 
normativa i, en efecte, no pretén fer una identificació de regulacions 
fallides, sinó que vol exposar com noves pràctiques poden generar 
disfuncions amb el que s’assumeix que ha de complir tot sistema 
jurídic. Si bé es té en compte l’aspecte de la interpretació del dret i la 
integració de les llacunes, cal anar més enllà i identificar quins són els 
“problemes” que fan que en un context com l’actual sigui més 
problemàtic procedir a identificar el dret, a més de plantejar perquè la 
teoria del dret rebuda no pot abordar totes es problemàtiques que es 
plantegen sinó que cal incorporar noves perspectives. 
 

1.5. Conclusions del capítol 1 
 
Com es pot veure les noves tecnologies són un àmbit de l’estudi i de la 
pràctica jurídica molt rellevant actualment, generalment l’impacte més 
important que tenen les TIC en el dret és el que refereix a la innovació 
legislativa; és a dir, la pràctica social d’àmbit digital ha creat noves 
necessitats i noves activitats que requereixen de nova regulació o, 
almenys, adaptació de l’existent. Si bé tot això és ben cert, i és un 
aspecte importantíssim del dret dogmàtic actualment, aquesta tesi vol 
tractar de l’impacte dels canvis tecnològics, més específicament l’ús 
extensiu de les TIC i internet, en la teoria del dret. En concret, vol 
tractar perquè la teoria del dret rebuda (de caire estatocèntrica i 
analítica) no pot abordar totes les qüestions que es plantegen en la 
Societat de la Informació, les quals no són noves però sí que tenen una 
major transcendència social, i per això es requereix d’un diàleg entre 
perspectives de teoria del dret. 
 
Els corrents acadèmics que tracten la relació entre el dret i les TIC a 
nivell teòric se centren en l’àmbit de la justificació de les normes enlloc 
de la identificació del dret. De fet, donen a entendre que la 
identificació del dret es farà en funció dels propis mecanismes 
justificadors –generalment basats en mecanismes horitzontals de 
creació normativa i el que es coneix també com el soft law. El fet de 
vincular necessàriament la identificació del dret amb la seva 
justificació, no és pas irrellevant sinó clarament simptomàtic. Aquests 
són aspectes totalment diferenciats en la teoria del dret però en aquest 
cas és explicatiu de la singularitat i l’impacte de la SI en aquesta.  
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El fet que en general en la literatura del dret a internet es vinculi 
identificació del dret amb justificació és degut a que el model de la 
identificació i aplicació del dret per part dels tribunals es dificulta molt 
en un context com el digital. El context digital és difícil de delimitar, 
les pràctiques són més complexes de concretar i on la multiplicitat 
d’actors i de possibilitats tècniques fa que siguin les pròpies relacions 
d’autoritat entre actors les que determinin l’aplicabilitat de les 
normes35. A més, aquestes normes no tenen per què ser jurídiques. La 
teoria de Lessig per exemple, n’és un exemple clar, però també 
l’aproximació de Reed que es presentarà al capítol 5 tindrà en compte 
aquesta perspectiva.  
 
El que aquest projecte de tesi pretén mostrar és que la problemàtica en 
la relació entre el dret i les TIC no pot ser només tractada des del punt 
de vista de la identificació i aplicabilitat del dret en un marc de 
referència basat en la jurisdicció estat, sinó que el nou context digital 
comporta un canvi en les relacions entre els destinataris de les normes 
i les autoritats competents així com també canvis en les esferes de 
validesa de les normes amb les que havíem operat fins ara. Qüestions 
que poden ser abordades des d’un punt de vista descriptiu i/o 
funcional però que també condueixen a reflexions de caire normatiu. 
Caldrà, doncs, identificar i delimitar un nou àmbit de discussió a partir 
de casos empírics i del treball jurídico-teòric.  
 
 
 
  

                                                 
35  Vegeu el recent article de Chris Reed “Why Judges Need Jurisprudence in 
Cyberspace” on argumenta que és altament necessari que la judicatura s’impliqui en 
l’ús de teoria del dret en casos sobre pràctiques a la xarxa. Reed ho creu rellevant en 
aquests casos per a poder identificar el dret aplicable, ja que, l’autoritat productora de 
dret a la xarxa vindrà determinada pel reconeixement dels destinataris com a 
autoritat legítima, i seran les normes derivades d’aquesta les legítimament aplicables 
(Reed, 2016). 
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CAPÍTOL 2 – El CAS UBER 
 

 

2.1. Introducció: apliserveis i Uber com el cas 

paradigmàtic 
 
Aquest capítol tractarà sobre el cas de l’aplicació Uber, una aplicació 
que ha estat objecte de forta controvèrsia durant l’any 2014 tant a 
l’estat espanyol com a tot el món. El debat sobre com s’hauria 
d’entendre la pràctica a la llum de la legislació vigent, sobre com 
caldria regular aquest tipus de pràctiques o, simplement, si permetre o 
no aquesta activitat, ha durat també al llarg de l’any 2015 fins al punt 
que va estar prohibida com a mesura cautelar fins que no es resolgués 
el cas. Amb tot, però, al 2016 l’empresa va tornar a posar en marxa el 
servei a Madrid en unes condicions diferents per als seus conductors 
(operen amb llicència VTC i han de ser treballadors autònoms)36. 
 
Uber és un apliservei dedicat a facilitar la mobilitat d’individus dins les 
grans ciutats, funciona com un servei d’intermediació entre conductors 
de vehicles i usuaris que volen fer un trajecte dins la ciutat. Un dels 
punts més coneguts del debat que genera aquesta aplicació és saber si 
la pràctica que duen a terme conductors i usuaris a través d’Uber té 
suficients punts en comú amb l’activitat que realitzen els taxis i si, per 
tant, podria ser objecte de competència deslleial i d’infracció de la 
normativa administrativa d’autoritzacions i llicències al sector del Taxi. 
 
Un apliservei, conegut també com app-service, és una aplicació de 
telèfon mòbil, que funciona a través de connexió internet mòbil, i 
permet als seus usuaris sol·licitar un servei o una informació en 
qualsevol lloc i moment. N’hi ha de molts tipus i els serveis que 
s’ofereixen poden ser de pagament o gratuïts. Empreses que ja tenien 
un negoci online a través de pàgina web, o institucions que tenien la 
seva informació a la pàgina web, ara ofereixen informació  i productes 
i serveis a través d’aplicacions mòbils. Aquesta és una manera 
d’optimitzar el funcionament dels serveis online a través del dispositiu 
mòbil. Per altra banda, també hi ha hagut un creixement d’apliserveis 

                                                 
36 Les llicències VTC permeten l’arrendaent de vehicle amb conductor i se sotmeten 
a una regulació diferent de les llicències de taxi. A Barcelona (a març de 2017) 
l’empresa Uber no opera però sí que ho fa una altra empresa apliservei  similar usant 
les llicències VTC, Cabify. 
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que han aparegut en la forma específica d’aplicació ja que tot el servei 
està pensat i implementat per ser ofert d’aquesta manera. Aquest és el 
cas d’Uber. Si bé la companyia té una pàgina web (www.uber.com37) 
on podem trobar tota la informació del funcionament del seu servei i 
les ciutats on opera, tot el negoci resideix en el desenvolupament i l’ús 
de la seva aplicació mòbil. Aquesta nova manera d’oferir béns, serveis i 
informació, ja sigui de forma gratuïta com onerosa, entronca amb un 
canvi social molt important, un ús extensiu de les TIC en temps, espai 
i funcionalitat. La connectivitat dels individus  és 24 hores, a qualsevol 
lloc i en qualsevol activitat diària, ja sigui quotidiana, acadèmica, 
laboral o de lleure podem fer ús del dispositiu mòbil per buscar 
informació. 
 
Els apliserveis poden ser implementats per a qualsevol tipus de negoci 
o servei, tant de l’àmbit públic com privat. La majoria d’aquests 
apliserveis no generen controvèrsia jurídica ja que no incorren en cap 
diputa de competència mercantil. Tanmateix el creixement d’aquest 
tipus d’aplicacions fa augurar un debat profund sobre no solament les 
estructures comercials en que es basarà l’economia de la societat de la 
informació (SI), cosa que ja s’està produint, sinó també sobre el 
disseny jurídic d’aquesta SI. Tal com s’ha dit en el capítol introductori 
del treball, la rellevància jurídica d’aquests fenòmens és tal no solament 
pel fet que calgui solucionar conflictes entre les empreses del sector, o 
conflictes sobre la privacitat dels usuaris, sinó que caldrà incorporar el 
paradigma de l’individu connectat, membre i actor de la SI, de manera 
més significativa en les estructures jurídiques. 
 
A banda de la definició d’apliservei trobem la noció d’economia 
col·laborativa. Aquest concepte no té perquè equiparar-se als 
apliserveis. L’economia col·laborativa es refereix a una manera de 
prestar béns i serveis entre els membres d’una comunitat d’usuaris per 
tal que s’optimitzin els costos i els recursos que ja són titularitat 
d’aquests usuaris. Tanmateix és cert que molts d’aquests apliserveis 
tenen quelcom que els relaciona amb l’economia col·laborativa. 
Alguns apliserveis es basen en fomentar les relacions entre usuaris, és a 
dir, en oferir serveis d’intermediació, aquests podrien ser etiquetats 

                                                 
37

 A partir de l’1 de gener de 2015 la pàgina web no fou accessible des de la majoria 

d’ordinadors de l’estat espanyol perquè el Jutjat Mercantil nº2 de Madrid, mitjançant 
Interlocutòria, va ordenar el cessament cautelar de les activitats d’Uber Technologies 
Inc. en la seva vessant d’UberPop a tot l’estat. Actualment (març 2017) torna a ser-
ho i la ciutat de Madrid apareix entre les que s’hi ofereix el seu servei. 

http://www.uber.com/
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com a serveis d’economia col·laborativa ja que el que fomenten és que 
els usuaris facin intercanvis de recursos o s’ofereixin per compartir-los 
per tal de reduir costos. A més, no queda clar que dins la definició 
d’economia col·laborativa el servei d’intermediació no es pugui fer a 
títol onerós, si més no, es podria considerar que considerar que una 
prestació de servei X entra dins l’economia col·laborativa pot ser una 
qüestió de grau38. És en aquesta franja de grisos on es situa l’activitat 
de l’aplicació Uber. Aquest treball no està destinat a fer un anàlisi 
conceptual del que recau dins d’una definició d’economia 
col·laborativa, sinó veure si aquest conjunt d’activitats basades en la 
mediació de les noves tecnologies tenen alguns trets característics que 
les diferenciïn d’altres pràctiques conegudes fins ara i veure quines 
problemàtiques originen en el sistema jurídic. 
 
El cas d’Uber és un cas paradigmàtic d’un apliservei d’intermediació 
basat en la cultura digital. Un servei d’intermediació és un activitat 
dedicada a facilitar la prestació d’un altre servei per mitjà de posar en 
contacte usuaris per tal que el servei requerit sigui prestat mútuament i 
directament pels interessats. Això denota un canvi no només en la 
manera com es presten els servies sinó en quins són els serveis que 
s’ofereixen i es demanden. Els serveis d’intermediació generalment es 
presten a través d’una aplicació mòbil per tal que la implementació 
sigui més òptima i aconseguir així que els usuaris puguin fer ús del 
servei en qualsevol lloc i moment sempre que tinguin connexió a 
internet. Per tant, per una banda es pot identificar el servei 
d’intermediació i per l’altra la pròpia aplicació, els serveis 
d’intermediació fa més temps que existeixen i funcionen de manera 
efectiva a través de la xarxa, casos com eBay és un servei 
d’intermediació entre els particulars que volen vendre un producte a 
un altre particular. 
 
El cas d’Uber és important a tenir en compte no solament perquè obre 
el debat sobre l’entitat dels serveis d’intermediació sinó perquè se 
sustenta en un model de xarxa social. Molts apliserveis actuals basen el 
seu servei facilitador d’intercanvis o transaccions a partir d’una 

                                                 
38 Per a aquest aspecte caldria esperar a la definició jurídica que la Generalitat de 
Catalunya i el parlament de Catalunya volen fer de l’“economia col·laborativa” en 
una nova regulació que sembla que tindrà lloc en els propers mesos. De moment es 
pot consultar l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa, publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, X 
Legislatura, Número 656, 22 de juliol 2015. 



34 
 

plataforma de xarxa social, és a dir que els usuaris poden connectar 
entre tots ells i en funció de les seves actualitzacions i valoracions 
d’altres usuaris. Un dels més grans serveis en base a les xarxes socials 
és el servei Ariba de SAP39. Allí les empreses poden oferir els seus 
serveis, competir entre elles i la comunitat de compradors, que poden 
ser alhora altres empreses que ofereixen serveis, poden negociar i 
escollir la que s’adeqüi millor a les seves necessitats, Ariba facilita 
aquest intercanvi des de la cerca de mitjans fins el contracte i el 
pagament. Un altre servei basat en la xarxa de negocis SAP on 
s’integra Uber seria Concur, mitjançant aquest els usuaris poden 
integrar totes les despeses que han realitzat en un viatge de negocis. 
Així doncs el model d’apliservei, si bé es basa en facilitar la feina a 
l’usuari particular o empresa, es va complexificant, facilitant 
intercanvis a nivell mundial sense atendre a jurisdiccions particulars i 
fusionant l’experiència virtual amb l’analògica. 
 
Amb la generalització en l’ús dels smartphones, telèfons intel·ligents amb 
connexió a internet a través de xarxes 3G i 4G, s’ha produït un 
creixement exponencial dels apliserveis. La mediació TIC facilita que 
els individus puguin ser receptors i prestadors de béns i serveis de 
manera més fàcil i eficient. L’auge d’aquests serveis exemplifica que la 
influència d’internet i la connectivitat no és només a nivell funcional 
sinó també a nivell espacial i temporal, actualment els individus estan 
connectats i intercanvien informació en qualsevol lloc i moment; la 
connexió a internet forma par de la seva vida quotidiana. En la 
mateixa línia, durant els darrers anys s’ha observat també un canvi en 
l’entorn, un augment de les zones Wi-Fi, de connectivitat 4G i de 
locals comercials i de lleure que com un servei complementari als 
clients ofereixen wif-fi gratuït.  
 
Uber exemplifica un canvi en les pràctiques de consum i l’auge de 
nous models de negoci basats en l’ús i la mediació de les TIC. 
L’empresa es dedica a proporcionar solucions de mobilitat per als 
viatgers dins les grans ciutats. Segons declaracions de la pròpia 
companyia, l’empresa es dedica a la mobilitat intel·ligent40 i d’acord 

                                                 
39 SAP és una empresa de serveis a les empreses basada en proporcionar software 
per una gestió digital i interconnectada, seguint els models de Business Intelligence: 
http://www.sap.com/spain/index.html  
40

 Declaracions de la responsable d’Uber Espanya publicades el 4 de febrer de 2015, 

al diari ABC: “¿Uber legalidad o consumo colaborativo?”, vegeu: 

http://www.sap.com/spain/index.html
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amb el que s’estableix a les condicions legals i d’ús de l’aplicació i el 
servei, l’activitat d’Uber no és el transport de persones, sinó la de 
facilitar el contacte entre l’usuari i el prestador del servei, que és el 
conductor o conductora. Tanmateix, sembla que el marc jurídic actual 
no estaria preparat per acceptar aquesta definició del servei, aquest 
capítol està destinat a veure per què això no és així.  
 
Nogensmenys, els canvis jurídico-normatius s’estan gestant, és 
important fer referència que la Generalitat de Catalunya està 
considerant l’opció de regular el que s’anomenaria “economia 
col·laborativa” a ulls de l’administració. Si bé no s’ha assegurat que 
activitats com les de Uber estiguin dins aquesta etiqueta, és cert que hi 
ha un debat sobre quines activitats podríem incloure dins aquesta 
denominació d’economia col·laborativa. Tanmateix, per al cas que ens 
ocupa, aquest fet és rellevant perquè ens indica que hi ha una 
inquietud regulatòria vers les noves pràctiques incentivades pels 
apliserveis per incorporar-les al “sistema” 41 . Aquest treball no està 
encaminat a avaluar si una activitat com la de Uber pot entrar dins la 
denominació d’economia col·laborativa, tanmateix, però, és important 
fer-hi menció ja que sistemàticament dins els discursos mediàtic i 
polític es vinculen aquestes dues activitats. 
 
Val a dir, també, que l’activitat de l’empresa d’Uber Tecnologies Inc., 
és clarament una activitat onerosa, ni l’empresa ni  cap autor o analista 
ha negat aquest fet, i té diferents divisions del negoci (UberPop, 
UberBlack, UberX, UberPool i UberEATS). Per a aquest treball em 
centraré en l’activitat de UberPop42, i quan faci servir l’expressió Uber 
em referiré tant a l’aplicació com el propi servei d’intermediació 
UberPop ja que aquest ha estat el qui ha estat objecte de polèmica, 
sancions i està essent avaluat tant pels jutjats del mercantil a Madrid i 
com de Barcelona. 
 

                                                                                                               
http://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonia/20140504/abci-polemica-uber-
taxistas-201404251043.html  
41 Vegeu entre d’altres: “El Govern aplanarà el camí a Uber i Airbnb” a Diari Ara, 27 
d’abril de 2015: http://www.ara.cat/economia/Govern-aplanara-cami-Uber-
Airbnb_0_1346865363.html. 
42 Aquesta era la modalitat de servei més popular de l’empresa i el que suscità més 
conflictes jurídics. En aquesta modalitat qualsevol es podia registrar com a 
conductor, sense cap requeriment específic, i prestar el servei de transport amb el 
vehicle particular. 

http://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonia/20140504/abci-polemica-uber-taxistas-201404251043.html
http://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonia/20140504/abci-polemica-uber-taxistas-201404251043.html
http://www.ara.cat/economia/Govern-aplanara-cami-Uber-Airbnb_0_1346865363.html
http://www.ara.cat/economia/Govern-aplanara-cami-Uber-Airbnb_0_1346865363.html
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Aquesta tesi, i concretament aquest capítol, no està dedicat a avaluar si 
les pràctiques són legals o il·legals a la llum de la legislació vigent, així 
com tampoc vol ser un al·legat ni a favor ni en contra de la pràctica o 
de l’activitat empresarial en qüestió.  Ara bé, un anàlisis de caràcter 
analític i conceptual és necessari quan avaluem la pràctica de UberPop, 
la dels conductors i usuaris, i també la normativa del taxi perquè cal 
determinar si la tipificació d’aquesta pràctica s’adequa a la que es duia a 
terme per UberPop. Tal com va fer l’Audiència Provincial de Madrid. 
Com s’ha afirmat a la introducció del treball, aquest té un caràcter 
descriptiu, sociològic i analític però el seu objectiu últim és meta-teòric 
i normatiu i, per això, aquest capítol se centra en l’anàlisi de les 
pràctiques que envolten l’ús de l’aplicació Uber. En primer lloc es farà 
una exposició breu de l’evolució del cas Uber, de transcendència 
mundial i encara objecte de debat; en segon lloc, es farà un anàlisi de la 
pràctica i de les controvèrsies legals de la que és objecte; i finalment, 
s’apuntaran els canvis que aquesta pràctica comporta, sobretot pel que 
fa l’autonomia dels individus. 
 

2.2. UberPop i els llindars de legalitat  
 
A l’abril de l’any 2014 l’empresa Uber Technologies Inc. propietària de 
la marca Uber (d’ara endavant només “Uber”) va començar a operar a 
Barcelona amb el seu apliservei d’intermediació per trajectes urbans 
UberPop a la ciutat de Barcelona. Al setembre de 2014, l’empresa 
també va estendre el seu servei a la ciutat de Madrid. Durant l’any 
2014 Uber va ser objecte de controvèrsia, debat i enfrontaments, però 
alhora d’èxit. Si bé és una empresa multinacional, originària de San 
Francisco i amb la seu social i fiscal a l’estat nord-americà de 
Delaware, opera a nivell local.  
 
Com s’ha dit, la pràctica empresarial en qüestió es basa en la 
implementació d’un apliservei que aprofita el potencial de les TIC per 
proporcionar solucions eficients de caràcter “físic” (no virtual) entre 
els usuaris de l’aplicació; és a dir, aprofita una situació de connectivitat 
dels individus gràcies als seus smartphones, facilitant que els usuaris que 
es registren com a conductors puguin ser contactats pels usuaris que es 
registren com a clients. En aquesta secció s’exposaran diferents fets i 
disposicions jurídiques que configuren el que serien el “cas Uber” fins 
a Juny de 2015, per després poder-ne fer una valoració de caire 
jurídico-filosòfic. 
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Cal dir que aquest capítol no pot compilar la totalitat de fets 
relacionats amb el cas UberPop per dues raons, una és la multiplicitat 
de casos específics relacionats amb Uber que existeixen arreu del món, 
l’altra és l’actualitat del procés, això vol dir que essent un cas que 
encara està en procés de ser jutjat, avaluat i/o regulat per múltiples 
administracions, s’assumeix que sorgiran noves fases i aspectes que 
tindran incidència al cas. Tanmateix, cal dir també, que el propòsit del 
capítol no és fer un examen exhaustiu de tots els avenços i variants del 
cas del conflicte amb l’empresa Uber, sinó que acotant l’estudi al sorgit 
durant els anys 2014 i 2015 a Catalunya, es pretén poder fer una 
caracterització d’aquest apliservei com un cas paradigmàtic dels canvis 
socials i empresarials que haurien de fomentar una reflexió sobre 
aspectes importants de teoria del dret. 
 

a) Evolució del cas UberPop 

 
Durant els mesos de maig i juny de 2014 nombroses protestes del 
sector del Taxi a Barcelona i altres ciutats europees van tenir lloc. A 
l’agost, l’Audiència Provincial de Frankfurt va prohibir que l’empresa 
Uber operés a Alemanya. La prohibició va ser aixecada al mes de 
setembre per un tribunal de Berlín per considerar que la prohibició no 
estava justificada, però el 18 de març de 2015 la prohibició pel tribunal 
de Frankfurt va tornar a ser executiva. Entre el 2014 i el 2015 altres 
prohibicions de l’activitat i requeriments de cessament del servei es 
van fer públics a França, Japó, Itàlia, Colòmbia, Brasil i l’Índia. 
 
Londres i Ginebra, però, van seguir un camí diferent. En aquestes 
dues ciutats no es van acceptar els requeriments de prohibició i/o 
cessament de l’activitat d’Uber. En el cas de Londres, s’havia portat el 
cas davant l’autoritat governamental i administrativa de la ciutat i 
l’alcalde de Londres va declarar que el cas no era prou clar com per 
ordenar-ne la prohibició, perquè, de fet, el cas va ser discutit davant els 
tribunals i aquests van considerar que no es podia equiparar la pràctica 
a la dels taxis, i per tant considerar-la intrusisme professional sense 
autorització pertinent, perquè el dispositiu aplicació que porten els 
conductors per a arribar al lloc de recollida dels usuaris i aplicar-los la 
tarifa corresponent, no es pot considerar un taxímetre. El cas de 
Suïssa, es fonamenta pel fet que els taxistes no van aconseguir provar 
els danys que al·legaven per a sol·licitar la suspensió del servei d’Uber. 
Aquests dos casos denoten que el cas de Uber no és un cas de 
interpretació jurídica com a tal, sinó més aviat d’interpretació del 
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model jurídic i de l’acoblament que les noves pràctiques poden tenir 
en diferents jurisdiccions. 
 
A Catalunya, dins l’àmbit administratiu, la Generalitat va obrir 
expedients sancionadors a la companyia i als conductors, amb multes 
de fins 6.000€ entre setembre i octubre de 2014. Es considerava que 
l’activitat que Uber i els conductors duien a terme era objecte 
d’autorització administrativa atenent al que disposa la Llei 19/2003, de 
4 de juliol, del taxi (Llei del Taxi); i per tant, tant els conductors com 
Uber havien de ser sancionats administrativament. El 9 de desembre 
de 2014 el Jutjat Mercantil número 2 de Madrid va decretar el 
cessament de les activitats d’UberPop a tot Espanya com a mesura 
cautelar del procés obert per competència deslleial, instanciat per 
l’Asociación Madrileña del Taxi contra Uber Technologies Inc.. La 
interlocutòria ordenà el cessament de les activitats d’Uber així com 
també requerí la col·laboració de les empreses de telefonia i pagament 
electrònic que facilitaven el funcionament de l’aplicació. Seguidament 
faré un anàlisi d’aquesta resolució. Al maig de 2015, el cas d’Uber 
també va arribar al tribunals de Barcelona, concretament al Jutjat 
Mercantil nº3 de Barcelona, l’associació de taxistes Elite va demandar 
l’empresa per competència deslleial43. 
 
Fer un anàlisi de com s’ha tractat aquesta qüestió ara per ara als 
tribunals és clau per identificar els desacords que existeixen tant en 
l’àmbit d’aplicació de la normativa i el seu contingut, com en si aquests 
canvis suposen un desafiament important per la perspectiva jurídico-
teòrica que emana de teories del dret concretes. Farà falta doncs 
analitzar en la definició jurídico-política del que es considera transport 
públic i/o urbà, veure els límits de la normativa aplicable, identificar la 
pràctica d’Uber, i finalment veure quins canvis socio-jurídics s’han 
produït que puguin ser rellevants per la teoria del dret. Per això, per 
contextualitzar l’estudi, establir el seu àmbit d’aplicació i delimitar els 
seus objectius analitzaré primer el contingut de la interlocutòria 
conjuntament amb les disposicions legals a les que fa referència.  
 

                                                 
43 Vegeu la noticia del dia: “Comença el judici contra Uber per competencia deslleial 
als taxistes”, El Periódico, 28 de maig 2015: 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/successos-i-tribunals/comenca-judici-
contra-uber-per-competencia-deslleial-taxistes-4227812 . 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/successos-i-tribunals/comenca-judici-contra-uber-per-competencia-deslleial-taxistes-4227812
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/successos-i-tribunals/comenca-judici-contra-uber-per-competencia-deslleial-taxistes-4227812
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b) Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº2 de 

Madrid, de 9 de desembre 2014 

 

Seguidament, exposaré els continguts de la Interlocutòria de 9 de 
desembre de 2014 (recurs 707/2014), del Jutjat Mercantil nº2 de 
Madrid. La interlocutòria no va ser objecte de debat jurídic profund ja 
que només es tracta d’una mesura cautelar, i caldrà esperar a la vista i 
la valoració de les proves per estimar si l’activitat de Uber consisteix 
en un acte de competència deslleial propi de l’article 15.2º de la Ley 
3/1991 de Competencia Desleal (LCD). Tanmateix, és important tenir 
en compte les assumpcions jurídiques que es plantegen en aquesta 
interlocutòria per a poder veure quina incidència tenen a l’hora de 
valorar la pràctica i identificar els desacords jurídics i/o empírics que 
hi sorgeixen.  
 
En aquest apartat, doncs, només exposaré la posició del jutjat 
mercantil nº2 de Madrid, sense afegir més valoracions crítiques ja sigui 
sobre les decisions com sobre les assumpcions; en la següent secció 
del capítol sobre els desacords jurídics i/o empírics, exposaré els punts 
que podrien i haurien de ser objecte de debat ja sigui a nivell dogmàtic 
com a nivell jurídico-teòric.  
 
1.  Qüestions processals. En primer lloc la interlocutòria aborda qüestions 
processals sobre si és pertinent acceptar a tràmit la petició de mesures 
cautelars abans de rebre la demanda de l’actora i sense audiència de la 
part demanada. La petició de mesures cautelars s’accepta a tràmit 
abans de ser presentada la demanda, segons el que permet l’article 
730.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), 
per raons d’urgència; es consideren acreditats aquests motius 
d’urgència ja que el jutge estima que existeixen indiciàriament 
conductes il·lícites que s’esgoten en elles mateixes i, per tant, el perill 
al·legat és immediat i afecta directament al servei del taxi. Alhora 
també s’aprecien les raons que al·lega l’actora per poder presentar la 
demanda en aquell moment, en primer lloc per faltar-li alguns 
informes pericials, com el de les sessions formatives d’Uber i, ens 
segon lloc, per la dificultat d’obtenir la documentació sobre una 
empresa estrangera.  
 
També s’accepta la possibilitat d’acordar les mesures cautelars sense 
audiència de la part demandada segons el que disposa l’article 733 de la 
LEC, això sí, sempre que concorrin raons d’urgència o quan 
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l’audiència del demandat pugui comprometre la finalitat de la mesura. 
La justificació que és evitar el risc de que el dany al·legat augmenti, al 
tractar-se d’un procediment fonamentat en els drets que protegeix la 
LCD i que l’activitat és de caràcter continuat, es considera que si no 
s’adopta la mesura sense audiència de la part demandada es podria 
comprometre l’efectivitat de la mesura. Com a afegit a la valoració de 
les raons d’urgència per acordar la mesura sense audiència de part, 
també es fa menció a que la futura demandada desenvolupa la seva 
activitat en el “paradís fiscal nord-americà de Delaware” (Fonament de 
Dret nº3)44.  
 
2. Justificació de l’existència del periculum in mora. En aquest cas és tracta 
d’acreditar un dels requisits per a poder acordar mesures cautelars el 
qual fa referència al risc que durant el procés poguessin sorgir 
situacions que dificultessin o impedissin la correcta execució de la 
potencial sentència estimatòria del demandat (art. 728 LEC). Aquest a 
de ser un motiu d’urgència real fonamentat de forma indiciària sense 
que el tribunal hagi de prejutjar el cas (art. 728.2 LEC) . La 
jurisprudència considera que aquests raons d’urgència són diferents a 
les que justifiquen l’adopció de la mesura cautelar sense audiència del 
demandat, en un cas es tracta de que l’efectivitat de la mesura cautelar 

                                                 
44

 Al meu entendre caldria fer dues apreciacions a la valoració dels aspectes 

processals que es fa a la interlocutòria, sobretot pel que fa acordar les mesures sense 
l’audiència de la part demandada. Si bé és raonable considerar acreditat que hi ha 
indicis de conductes il·lícites atenent a les al·legacions de la demandada, segons la 
qual s’hauria d’entendre que l’activitat d’Uber s’hauria de considerar equiparable a 
aquella activitat que desenvolupen els taxis d’acord amb la llei autonòmica vigent (en 
aquest cas la Ley 20/1998, de 27 de novembre, de Ordenación y Coordinación de 
los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid), no considero que sigui 
justificat acceptar la petició de mesures cautelars sense l’audiència de la part 
demandada. Per dues raons; una és que en la petició no s’ha estimat, ni valorat, ni 
acreditat, el dany emergent ni el lucre cessant que l’associació madrilenya del taxi està 
patint a causa de l’activitat d’Uber, en aquest cas crec que s’hauria d’aportar i el jutge 
hauria de valorar aquest dany estimat en tant que si no, no és possible veure en quina 
mesura si no s’adopta la mesura cautelar immediatament se’n pot comprometre la 
seva efectivitat, si no es pot valorar aquest dany en el raonament de la interlocutòria, 
és raonable que s’ordeni l’audiència de la part demandada previ a l’acord de mesures 
cautelars. I en segon lloc, la petició és pel cessament de l’activitat a tot Espanya i 
subsidiàriament a la Comunitat de Madrid, sobre l’aspecte de la legitimació passiva 
que pot tenir l’Associació Madrilenya del Taxi per demanar mesura cautelar amb 
efectes a tot el territori espanyol, es presentarà més endavant, tanmateix, considero 
que no es raonable que la mesura s’acordi sense l’audiència de la part si, a més, la 
pretensió és que tingui efectes a totes les ciutats de l’estat espanyol on opera Uber. 
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es vegi compromesa, i en aquest cas es tracta d’evitar que el dany 
augmenti pel temps que duri el procés.  
 
En el cas de la interlocutòria en qüestió, el jutge considera 
suficientment acreditat el requisit del perill per la mora processal, ja 
que estima que si hi ha raons suficients per acordar una mesura 
cautelar sense audiència del demandat, aquestes raons també serveixen 
per justificar l’existència del perciulum in mora. Tanmateix, a les raons 
d’urgència mencionades, s’hi afegeixen les següents raons fàctiques: “la 
fluïdesa del mercat per internet, la velocitat de comunicació del 
sistema Uber, empresa participada pel gegant Google, la ubicació al 
paradís fiscal senyalat [Delaware], la pròpia dificultat de citació de la 
demandada” (Fonament de Dret nº5). 
 
3. Justificació del fumus bonis iuris. Es tracta de valorar si hi ha un 
argument de l’actora que justifiqui l’aparença de bon dret. És a dir, que 
sigui raonable pensar que el dret al·legat per part de l’actora és 
versemblant i que fonamenta l’acció invocada. Aquí el dret invocat és 
l’article 15.2º LCD que entra dins el cas de la competència deslleial per 
la violació de normes i diu el següent “Tindrà també consideració de 
deslleial la simple infracció de normes jurídiques que tinguin per 
objecte la regulació de l’activitat concurrent.” El cas del 15.1º LCD, 
que també es podria plantejar però que no és el fonament de 
l’al·legació de l’actora, diu “Es considera deslleial prevaldre’s dins el 
mercat d’un avantatge competitiu adquirit mitjançant la infracció de les 
lleis. L’avantatge ha de ser significatiu.” 
 
Si bé la resolució menciona que la valoració de l’aparença de bon dret 
en casos de competència deslleial és difícil, ja que de forma general per 
acordar les mesures cautelars s’obliga a la part demandant que presenti 
dades, arguments i justificacions que permetin al tribunal fonamentar 
un judici provisional i indiciari sense haver de pre-jutjar (art. 728.2 
LEC). El bon dret ha de resultar acreditat de forma proporcionada al 
tipus i característiques de les mesures sol·licitades, és per això que el 
jutge considera necessari analitzar les pretensions principals de la tutela 
requerida. En aquest cas s’estima que està indiciàriament acreditat i, 
per tant, de forma suficient per apreciar-hi el fumus que: Uber 
Technologies Inc. és titular de la marca Uber i del domini 
www.uber.com; que  l’empresa és titular d’un servei de descàrregues 
de l’aplicació; que els conductors són reclutats per Uber; que el sistema 
Uber ha esdevingut un grau de coneixement i una publicitat notòria en 

http://www.uber.com/
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el mercat; i, sobretot, considera que per al cas en qüestió la normativa 
aplicable per a la prestació del servei amb vehicle propi és la Ley 
16/87, de 30 de julio, d’ordenació dels transports, l’article 42 de la qual 
indica que cal una autorització prèvia habilitant per a proporcionar el 
servei ja sigui per l’Estat o per la Comunitat Autònoma. En el cas de 
Madrid, la norma que seria aplicable és la Llei 20/98, de 27 de 
novembre,  d’Ordenació i Coordinació dels Transports Urbans de la 
Comunitat de Madrid i el Decret 70/05, de 28 de juliol, de la 
Comunitat de Madrid que aprova el Reglament dels Serveis de 
Transport Públic Urbà en automòbils de turisme. 
 
4. Competència per ordenar la mesura amb efectes a tot l’estat espanyol. En 
aquest cas l’actora fa petició expressa de que la mesura sigui efectiva a 
tot el territori de l’estat. El jutjat considera que en atenció a la 
naturalesa del servei d’Uber, de “vocació transfronterera”, i la vocació 
d’ocupar “de manera seqüencial el mercat de transport de viatgers 
sense reunir de moment els requisits administrativament exigits”, i que 
“essent el seu àmbit de contractació i publicitat el cibernètic” 
(Fonament Jurídic 7)  hi ha raons suficients per ponderar que per a 
que la resolució sigui efectiva cal que sigui d’aplicació a tot el territori. 
La resolució no aporta cap més justificació per acordar que la mesura 
sigui d’aplicació a tot el territori espanyol.  
 

5. Fixar la caució exigible. L’actora no ha ofert caució en la seva 
sol·licitud, tanmateix la llei exigeix que es fixi una quantitat que pugui 
respondre pels danys i perjudicis que la mesura cautelar pugui 
ocasionar si finalment la demanda de l’actora no és estimada, sempre 
atenent a la importància de les mesures i dels danys i perjudicis que es 
poguessin ocasionar. El jutge fixa la caució en 10.000 euros. 
 
Finalment, doncs, a la part dispositiva de la interlocutòria s’estimen les 
mesures sol·licitades i es requereix el cessament de la prestació del 
servei, cessament i prohibició del contingut, cessament i prohibició de 
qualsevol aplicació o qualsevol alre suport o sistema tecnològic o 
informàtic. També s’ordena “lliurar requeriment als prestadors de 
serveis d’informació reconeguts al Registro de Operadores de la 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, per que suspenguin la 
transmissió, l’allotjament de dades, l’accés a les xarxes de 
telecomunicació  o la prestació de qualsevol altre servei equivalent a la 
intermediació amb Uber” (Part Dispositiva 3). 
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c) Qüestió prejudicial del Jutjat Mercantil nº 3 de 

Barcelona 

 
A Barcelona, el 13 de novembre de 2014, es va admetre a tràmit una 
demanda als jutjats del mercantil interposada per l’Associació 
Professional Elite Taxi contra Uber Systens Spain S.L, vinculada a la 
plataforma Uber, de titularitat de la mercantil Uber Technologies Inc.. 
L’11 de febrer de 2015 es va celebrar l’audiència prèvia del procés 
ordinari i el 28 de maig es va celebrar la vista del judici. El 17 de juny 
de 2015 el jutge titular de la sala, José María Fernández Seijó, 
mitjançant providència, va donar trasllat a les parts del plantejament 
d’una qüestió prejudicial al Tribunal  de Justícia de la Unió Europea45. 
 
L’actora argumenta que l’activitat d’Uber és susceptible de constituir 
un acte de competència deslleial contra el sector del taxi a Barcelona, 
atenent al que disposa la LCD als seus articles 15 –violació de normes 
que tenen per objecte la regulació de l’activitat concurrent- (com el cas 
de la demanda interposada a Madrid, tot i que en aquell cas l’article 
al·legat va ser concretament el 15 2º), el 5 –actes d’engany – i el 4 –les 
exigències d’un comportament professional conforme les regles de la 
bona fe-. 
 
Segons el contingut de la providència que el jutge va fer arribar a les 
parts (assumpte 929/2014D2, del Jutjat Mercantil nº 3 de Barcelona), 
es pot observar que en aquest cas el desacord rau en el fet de poder 
identificar o no l’activitat d’Uber com una activitat de transport. La 
part demandada al·lega que en efecte aquesta activitat no és de 
transport sinó que es podria qualificar com un servei de la societat de 
la informació, emparat en el que disposa la Directiva 1998/34, del 
Parlamento y del Consejo, de 22 de junio, por la que se establece un 
procedimento de información en materia de las normes y 
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los Servicios de la 
Sociedad de la Información (Directiva 98/34 de Serveis SI) i per tant 
no estaria subjecte a autorització prèvia segons el principi de lliure 
prestació de serveis que és aplicable als qualificats com a serveis de la 
societat de la informació.  

                                                 
45  Vegeu: “El juez se plantea consultar a Europa si Uber es una empresa de 
transporte”, a El País, 18 de juny 2015: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/18/actualidad/1434634217_98293
7.html. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/06/18/actualidad/1434634217_982937.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/18/actualidad/1434634217_982937.html
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Per resoldre el cas, el jutge considera necessari determinar si aquest 
servei requereix d’autorització prèvia i per això cal que es qüestioni 
sobre si aquest servei que presta Uber, posant en contacte conductors 
amb persones que necessiten fer un trajecte dins la ciutat, seria 
efectivament un servei de transport o no. En el cas que fos un servei 
de transport seria d’aplicació la Directiva 2006/123, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
Servicios en el Mercado Interior (Directiva 06/123/CE, de Serveis 
MI), que per aquests casos preveu una exclusió en la seva aplicació. 
  
El cas doncs, es planteja de forma curiosa ja que el jutge no pregunta 
sobre l’àmbit d’aplicació de la noció de serveis de la societat de la 
informació, sinó que vol indagar si el Tribunal Europeu de Justícia 
considera el servei d’Uber com un servei de transport, cosa que fins 
ara la Comissió Europea havia evitat tractar. Per això les preguntes que 
planteja el jutge Fernández Seijo són les següents: 
 

1. Saber si  l’article 2, apartat 2.b) de la Directiva 06/123/CE, de 
Serveis MI exclou del seu àmbit d’aplicació “les activitats, 
realitzades amb caràcter lucratiu, d’intermediació entre titular 
d’un vehicle i la persona que necessita realitzar un 
desplaçament dins d’una ciutat, facilitant els mitjans 
informàtics – interfície i aplicació de software – que permetin 
la seva connexió, per considerar que aquest servei és un servei 
de transport”. 

2. Si per al cas que el servei Uber no fos considerat un servei de 
transport com a tal, i per tant fos d’aplicació la Directiva 
06/123/CE de Serveis MI, cal saber si l’aplicació de la 
normativa de competència deslleial espanyola, en el seu article 
15 LCD, seria contrari a l’article 9 de la Directiva 06/123/CE 
sobre la llibertat d’establiment i règim d’autorització “quan la 
referència a lleis o normes jurídiques internes es faci sense 
tenir en compte que el règim d’obtenció de llicències, 
autoritzacions o permisos, no pot ser de cap manera restrictiu, 
és a dir, no pot obstaculitzar de manera no raonable el principi 
de lliure establiment”. 
 

Semblaria doncs que el jutge Fernández Seijo té seriosos dubtes que 
l’activitat d’Uber pugui ser considerada com una activitat de transport, 
però tanmateix, considera que podria ser d’aplicació la normativa de la 



45 
 

competència deslleial en tant que l’activitat d’Uber podria recaure dins 
l’àmbit concurrència de l’activitat dels taxis. Aquí però caldria definir 
bé què s’entén per “àmbit de concurrència” ja que si s’identifica la 
naturalesa de l’activitat com igual, s’entén que l’àmbit de l’activitat 
empresarial és el mateix, però si el servei és diferent (en el cas d’Uber 
podria ser un simple servei d’intermediació) cal determinar que 
efectivament hi ha concurrència. 
 
A més, s’ha de dir que en els casos plantejats davant els jutjats del 
mercantil de Madrid i Barcelona, no s’aborda el cas de la infracció 
administrativa per no haver sol·licitat l’autorització prèvia per a la 
prestació dels serveis perquè estem en via civil i no administrativa. 
Tanmateix, aquest és el cas de fons en ambdues demandes. El jutge de 
Barcelona ha identificat la dificultat que existeix en el cas, tant pel seu 
àmbit de competència, com per la complexitat a l’hora de definir si 
efectivament l’activitat podria caure dins el que disposa la normativa 
del taxi i ser subjecte d’autorització, tal com estableix a Catalunya la 
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi en el seu article 4, o la Ley 
20/1998, de 27 de novembre, de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.  
 
La complexitat del cas és major si es considera que l’activitat d’Uber 
entra dins l’àmbit de concurrència dels taxis, i que constitueix un cas 
de competència deslleial segons l’article 15 LCD pel que fa la infracció 
de normes, però no pot ser definida com un activitat de transport. En 
aquest cas es dificulta que pugui ser aplicable la normativa del taxi i per 
tant constituir-ne una infracció per no tenir l’autorització prèvia. 
Tanmateix, la base per una infracció de normes en aquest cas es podria 
trobar en el cas de la normativa social, laboral i fiscal.  
 
Per tant, si el cas d’Uber no és considerat un servei de transport i és 
d’aplicació el principi de lliure prestació de serveis dins el mercat 
comunitari, aquesta activitat podria ser objecte de constituir un acte de 
competència deslleial per infracció de la normativa social i fiscal. A 
més, cal tenir en compte que Inspecció de Treball de Catalunya ha 
estimat que la relació entre Uber i els conductors és de caràcter 
laboral46.  
 

                                                 
46 Vegeu: “Treball diu que els xofers d’Uber són empleats de l’empresa”, a El País, 
13 de juny 2015: 
http://cat.elpais.com/cat/2015/06/12/economia/1434135569_865496.html. 

http://cat.elpais.com/cat/2015/06/12/economia/1434135569_865496.html
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Si el tribunal Europeu considerés que efectivament estem davant d’un 
servei de transport i que, per tant, és aplicable l’exclusió de la Directiva 
06/123/CE, definir la identitat del servei de Uber amb el dels taxis 
serà necessari en primer lloc, però seguidament es podrà justificar 
fàcilment la infracció de la normativa serà clara i es podrà aplicar sense 
problemes l’article 15.2º LCD. 
 

2.3. Qualificació de les pràctiques 
 
Tal com ja s’ha dit, aquest treball no va encaminat proposar una 
resposta pel cas d’Uber sinó que vol avaluar els nuclis de desacord 
amb rellevància jurídica pel que fa la teoria del dret. Vol identificar 
aspectes que no solament hauran de ser objecte d’interpretació jurídica 
sinó que poden aportar punts de partida per una reflexió sobre com es 
constitueix el nostre sistema jurídic. De moment a l’estat espanyol 
tenim dues resolucions judicials rellevants per valorar com s’afronta el 
cas i quins poden ser els nuclis de controvèrsia.  
 
Tot i això, és important fer menció que a nivell judicial les resolucions 
s’han d’ajustar a la legalitat vigent (atenent als criteris de vigència 
legalment previstos en la legislació positiva) i que a nivell jurisdiccional 
no es poden obrir debats sobre el model jurídic que es planteja. Tal 
com adverteix el jutge del jutjat mercantil de Madrid adverteix a l’inici 
de la seva resolució: “s’ha plantejat com un fet notori en els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials, un debat entre la llibertat i l’economia 
cooperativa enfrontat a les regulacions i l’intervencionisme 
administratiu, que excedeix la cognició d’una resolució judicial que per 
definició només ha de descansar en l’examen de la legalitat, fugint dels 
debats filosòfics o de l’examen de canvis normatius.” (Interlocutòria 
de 9 de desembre 2014, del jutjat del mercantil nº 2 de Madrid, FD 1). 
 
És per això que per al cas de les resolucions judicials i els seus actes de 
tràmit, sobretot les sentències però també en el cas de les 
interlocutòries i de les qüestions prejudicials, podríem parlar de 
resolucions “exhaustives”. És a dir, es tracta d’actes jurídics que 
s’esgoten dins l’espectre de possibilitats jurídiques definides pel 
sistema jurídic el qual dóna sentit a la pròpia resolució. Qualsevol 
resolució de la que puguem tractar doncs, l’hem de tractar des d’una 
perspectiva interna del mateix sistema ja que només té sentit si 
s’accepta la concepció coherent i unitària del sistema jurídic. 
Tanmateix això no vol dir que no es puguin identificar nuclis de debat 
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que puguin transcendir l’acceptació d’aquestes premisses sobre els 
sistema jurídic. 
 
Aquest treball pretén explorar noves línies i models jurídics que 
permetin adaptar la concepció del sistema jurídic al context i la 
pràctica social actual. És per això que les resolucions judicials, una 
interlocutòria i una providència, si bé no resolen el cas, són útils per 
valorar les assumpcions i les disfuncions entre pràctica jurídica i 
pràctica social. En aquesta secció, aprofundiré en el debat sobre el cas 
Uber començant pels termes del debat jurisdiccional i després 
exposaré la complexitat que rau en la identificació dels serveis 
d’intermediació i les seves implicacions sistèmiques.  
 

a) Desacords jurídics 

 
Tal i com s’han abordat els casos tant a Barcelona com a Madrid, 
semblaria que l’aspecte més important a discernir és si el servei que 
proporciona Uber és efectivament un servei de transport que es pugui 
equiparar al servei del taxi o si, per contra, Uber només proporciona 
un servei d’intermediació a través d’una plataforma digital. En efecte 
tal i com s’ha tractat el cas a la premsa es pot observar que hi ha una 
tendència general a tractar Uber com un servei equivalent a aquell del 
taxi47 , és, per tant, freqüent pensar que la normativa objecte de la 
principal controvèrsia interpretativa és aquella del sector regulat del 
taxi. Tanmateix hi ha altra normativa que intervé en el cas la qual 
també és subjecte de desacord. 
 
Normativa administrativa – sector del taxi 

 
Per al cas que ens ocupa, doncs, sembla que la regulació aplicable que 
pot originar un cas de competència deslleial per infracció de normes, 
art 15 LCD, és la normativa reguladora del sector de transport urbà de 
passatgers en vehicles de turisme, és a dir, la normativa del sector del 
taxi. Segons el que disposa l’article 148.1. 5è, les comunitats 
autònomes podran assumir la competència plena en la regulació dels 
transports que transcorrin íntegrament dins la comunitat autònoma en 
qüestió, sempre que així s’assumeixi a l’estatut d’autonomia. A més, la 

                                                 
47  Vegeu entre d’altres el següent titular: “Uber torna al punt de mira: quatre 
prohibicions en pocs dies deixen tocat el servei de taxis amateurs”, a Diari Ara, 9 de 
desembre 2014: http://www.ara.cat/premium/economia/Uber-presumpta-violacio-
Portland-Holanda_0_1263473733.html. 

http://www.ara.cat/premium/economia/Uber-presumpta-violacio-Portland-Holanda_0_1263473733.html
http://www.ara.cat/premium/economia/Uber-presumpta-violacio-Portland-Holanda_0_1263473733.html
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Sentència del Tribunal Constitucional, 118/1996 de 27 de juny, avala 
el fet que pel que fa la matèria de transports urbans i interurbans són 
les CCAA les qui tenen les competència exclusiva, d’acord amb això 
van quedar anul·lats els articles 113 a 118 (Títol III, Capítol IV) de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres. 
La competència figura tant als estatuts de Catalunya 1979 i 2006, com 
al de la comunitat de Madrid.  
 
La norma bàsica d’àmbit estatal per al conjunt de transports terrestres 
és, com s’ha mencionat, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de Transportes Terrestres (LOTT), aquesta llei defineix els objectius 
de la política general de transport, coordina els diferents tipus de 
transport dins l’estat espanyol i ordena el transport terrestre dins l’estat 
quan aquest transcorri entre més d’una comunitat autònoma. Si bé no 
és d’aplicació concreta al cas, la norma té disposicions generals 
definitòries de l’àmbit i el sector que hi podrien ser rellevants. 
 
D’entrada el que estableix en les disposicions generals, concretament 
en l’article 4.3 LOTT, s’habilita als poders públics per prendre mesures 
per evitar les situacions de competència deslleial: “En el marc del 
principi d’unitat de mercat, els poders públics buscaran 
l’harmonització de les condicions de competència entre els diferents 
mitjans i empreses de transport, tendiran a evitar situacions de 
competència deslleial, i protegiran el dret a la lliure elecció de l’usuari, i 
la llibertat de gestió empresarial, que únicament podran ser limitades 
per raons inherents a la necessitat de promoure el màxim aprofitament 
dels recursos i l’eficaç prestació dels serveis.”  
 
Per tant, els poders públics tenen la capacitat de sancionar i corregir 
els casos que alterin la competència en matèria de transport, i s’entén 
que per al cas dels transports urbans aquest mandat recau en les 
comunitats autònomes que són les competents. A Catalunya el sector 
queda regulat per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi (LLT) i per al 
cas de Madrid la norma reguladora és la Ley 20/1998, de 27 de 
novembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes 
Urbanos de la Comunidad de Madrid (LOCTUM)48. 

                                                 
48 No entraré a avaluar el contingut de les disposicions reglamentàries de cada cas 
perquè aquestes se centren en la ordenació de la pràctica una vegada ja ha estat 
identificada com a servei de transport de taxi. En aquest cas el dilema  rau en poder 
identificar o no UberPop com un servei de taxi; per tant seria innecessari per al 
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De fet, a Catalunya, durant la tardor de 2014 es va sancionar a 
conductors i a l’empresa amb multes de 4.000 euros per transportar 
viatgers sense llicència, aquestes multes per trajecte van recaure tant en 
Uber com en els conductors que van prestar el servei49. Sembla doncs 
que la Generalitat de Catalunya equipara l’activitat de Uber amb la dels 
conductors però alhora la percep com a diferenciada ja que imposa les 
multes separadament. Ens trobem, per tant, davant un desacord 
interpretatiu de la pràctica. No queda clar qui és que efectivament 
presta el servei de transport, Uber en les seves Condicions d’Usuari 
(Uber Legal Terms) explicita que la companyia no presta un servei de 
transport, sinó que aquest és prestat pel conductor transportista, 
tanmateix, sembla que a nivell de resultat l’activitat d’Uber és semblant 
a aquella de qualsevol companyia de taxis. Si ens remetem a la 
normativa, aquesta ens indica què seria el servei de transport però no 
si hi ha diferents maneres de prestar el servei que se sotmetin a la 
mateixa regulació administrativa.  
 
La LOTT fa una definició del que s’entendria com a transport públic 
de viatgers de caràcter discrecional, la categoria que ha de ser objecte 
d’anàlisi per identificar-hi o no l’activitat d’Uber. La noció de transport 
públic de viatgers discrecional ve definida als articles 62-64 LOTT, els 
quals defineixen el transport públic com aquell que es realitza per 
compte d’altri a canvi d’una retribució econòmica, per contra, el 
transport privat està constituït per aquell que es realitza per compte 
propi, ja sigui per satisfer necessitats particulars o com a complement 
d’altres activitats principals realitzades per empreses o establiments del 
mateix i directament vinculats al seu desenvolupament. Serà transport 
de viatgers quan estiguin dedicats al transport de persones i el seu 
equipatge en vehicles condicionats per aquesta finalitat. I finalment, 
sobre la característica de transport discrecional, la norma el defineix 
com el que es duu a terme sense un itinerari, calendari ni horari 
prefixat. 
 
Semblaria que amb aquesta definició el servei pel qual intermèdia 
UberPop podria ser identificat com un servei de transport de viatgers 

                                                                                                               
treball aprofundir en la normativa del sector del taxi donat que no es pretén 
investigar sobre el sector. 
49 Vegeu: “La Generalitat impone 56 multas de 4.000 euros a Uber y sus 
conductores” a El País, 1 novembre 2014: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/31/catalunya/1414793727_881417.html. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/31/catalunya/1414793727_881417.html
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discrecional. Com que és un cas clarament d’àmbit urbà hem d’anar a 
la definició que estableix la normativa catalana i madrilenya per definir 
la pràctica a l’hora d’identificar-la amb el servei de taxi. Centrant-nos 
en la normativa catalana, l’article 2.a) LLT diu el següent: “Serveis de 
taxi: el transport de viatgers amb vehicles d’una capacitat de fins a nou 
persones, inclosa la persona que condueix, que s’efectua per compte 
d’altri mitjançant el pagament d’un preu”. L’activitat es regeix d’acord 
a tres principis (art. 3 LLT): principis de la intervenció administrativa, 
mitjançant autorització prèvia i la limitació en la concessió 
d’autoritzacions, el principi de l’equilibri econòmic de l’activitat i la 
suficiència del servei, i el principi de la universalitat, accessibilitat, la 
continuïtat i el respecte dels drets del usuaris.  
 
Reconèixer que el servei que presten els conductors contactats a través 
de l’aplicació Uber és efectivament una activitat de transport urbà de 
viatgers discrecional, donaria raons suficients per argumentar que 
aquests conductors haurien d’obtenir prèviament la llicència que els 
habilités per dur a terme el servei de transport. Per tant, al no tenir 
aquesta llicència administrativa els podria fer subjecte d’infraccions 
molt greus segons el que disposen els articles 37.1.b) i 39 LLT, aquest 
últim estableix: “Són infraccions molt greus: a) prestar el servei de taxi 
sense la llicència o autorització preceptiva. [...]”. Tanmateix, no dóna 
raons suficients per argumentar que Uber també seria un subjecte 
infractor ja que la definició de subjecte infractor aplicable al cas, per 
ser un cas de subjecte infractor sense llicència, diu: “37.1.b) La persona 
que té atribuïda la facultat d’ús del vehicle, i a títol de propietat, 
lloguer, d’arrendament financer, rènting o qualsevol altra forma 
admesa per la normativa vigent, el en cas de les infraccions comeses en 
els serveis de taxi efectuats sense la llicència o l’autorització pertinent.” 
 
Un problema de model jurídic que podem observar en la definició del 
servei de taxi és introduir requisits en les definicions jurídiques que 
pressuposen un reconeixement administratiu previ de l’activitat. Això 
és freqüent pel que fa als sectors regulats que a més, es defineixen com 
a servei públic i hi ha un mandat vers els poders públics per la seva 
ordenació, tanmateix el context actual fa que la intervenció individual 
sigui molt més fàcil, i per tant, aquestes pre-condicions administratives 
definitòries per a cada cas no siguin necessàries per aconseguir el 
resultat desitjat.  En definitiva, la perspectiva exhaustiva del sistema 
jurídic ja no serveix per elaborar aquest tipus de normativa de sectors 
regulats. 
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Normativa laboral – relació laboral 

 
Un dels aspectes que podrien indicar que és efectivament Uber a 
través del seu servei UberPop qui està prestant el servei de transport 
de viatgers discrecional és saber si la relació que mantenen conductors 
i Uber és d’alguna naturalesa contractual, en tant que els conductors 
presten el seu servei a Uber i no directament als usuaris que sol·liciten 
el transport. Aquesta vinculació contractual pot ser de caire laboral o 
també es podria considerar la modalitat civil.  
 
Tanmateix, un dels desacords interpretatius més forts sobre el cas ha 
estat determinar si la relació que mantenen els conductors i l’empresa 
Uber és efectivament laboral cosa que, per tant, permetria qualificar 
Uber com a empresari en el servei de transport de viatgers. Al juny de 
2015 la Inspecció de Treball de Catalunya va concloure que els 
conductors d’Uber Systems Spain mantenien una relació de caràcter 
laboral amb l’empresa i no podia considerar-se arrendament de 
serveis50. Tanmateix, en aquell moment Inspecció de Treball no va 
proposar sancions per la infracció de la normativa per no haver donat 
d’alta a la Seguretat Social als treballadors, perquè no es poden donar 
d’alta treballadors per a treballs il·lícits. S’hauria d’esperar a la 
resolució judicial sobre si l’activitat d’Uber entra dins la legalitat tal i 
com s’exercia o si per contra era necessària autorització administrativa.  
 
Al juny del 2015, a Califòrnia, el comissionat pel treball, s’ha resolt que 
la relació que mantenen els conductors amb Uber Technologies Inc. és 
de treballador-empresari 51 . Aquesta resolució, però, encara és 
apel·lable i no hi ha una resposta definitiva sobre quina és la relació 
que mantenen conductors i Uber. Durant el 2015, Uber Tech. Inc. i el 
seu competidor Lyft Inc., estaven immersos en múltiples batalles legals 
als Estats Units i arreu del món per discernir, entre altres coses, si els 
conductors són efectivament treballadors de les dites empreses. 
Aquest és, per tant, un desacord jurídic de primer ordre que pot fer 
trontollar un model de negoci basat en l’ús d’Internet i la participació 

                                                 
50 Vegeu: “Treball diu que els xofers d’Uber són empleats de l’empresa” a El País, 13 
de juny 2015: 
http://cat.elpais.com/cat/2015/06/12/economia/1434135569_865496.html. 
51 Vegeu: “A California Ruling Just Challenged Uber’s Entire Business Model” a 
BloombergBusiness, 17de juny 2015: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-
06-17/uber-driver-was-employee-california-labor-commissioner-says. 

http://cat.elpais.com/cat/2015/06/12/economia/1434135569_865496.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/uber-driver-was-employee-california-labor-commissioner-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/uber-driver-was-employee-california-labor-commissioner-says
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dels usuaris en la prestació del servei, molt popular entre les noves 
start-ups.  
 
Per al cas català hem d’atendre al que disposa l’estatut dels treballadors 
i la interpretació jurisprudencial per valorar si la relació que mantenen 
és efectivament identificable amb la d’un contracte laboral. El Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el seu 
article 1, defineix quina és la relació que han de tenir  els qui es 
considerin treballadors per tal que els sigui aplicable la citada llei: “1.1. 
La present llei serà d’aplicació als treballadors que voluntàriament 
prestin els seus serveis retribuïts per compte aliena i dins l’àmbit 
d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica, 
denominada contractant o empresari.” A partir d’aquí, els requisits per 
estimar l’existència d’una relació laboral són: personalitat, 
voluntarietat, alienabilitat, retribució i dependència.  
 
Els requisits de personalitat i de voluntarietat, és a dir que la feina sigui 
duta a terme per la pròpia persona que es considera el treballador o 
treballadora per elecció pròpia, no són elements discutits en aquest 
cas. En qualsevol dels casos els conductors i conductores realitzen el 
servei de transport de forma personal i voluntària, ja que és la seva 
elecció inscriure’s o no al servei d’UberPop. El debat està en els tres 
requisits següents, l’alienabilitat, la naturalesa de la retribució i la 
pertinença a l’àmbit organitzatiu i sota la direcció de l’empresari. 
 
És un argument de l’empresa que el servei que presten els conductors i 
conductores no podria complir amb el requisit d’alienabilitat perquè de 
fet, aquests no presten cap servei cap a Uber sinó que és Uber qui els 
prestaria el servei de contacte amb els potencials viatgers a ells a canvi 
d’una part dels seus guanys. I aquí apareix l’altre element objecte de 
debat, la retribució; els viatgers paguen una tarifa pel servei de 
transport (per tant es compliria la definició de salari per unitat d’obra), 
però el paguen a través de l’aplicació d’Uber, i aquesta tramet la 
quantitat al conductor. El desacord el trobaríem en que en aquest cas 
Uber es podria considerar o bé com el creditor del deute del pagament 
del servei, com a prestador del servei empresari, o bé com un simple 
intermediari que realitza un pagament a nom de tercers el qual es 
queda una quantitat com a comissió.  
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Llavors semblaria que l’element determinant és saber si efectivament 
els conductors i conductores realitzen el seu servei sota la direcció i 
organització de l’empresa Uber o si, per contra, en són independents. 
Tal com ha dit la jurisprudència aquest és un element essencial per 
determinar la relació laboral:  
 

No essent suficient per a la configuració de la relació laboral 
l’existència d’un servei o activitat determinada i la seva remuneració 
per la persona a favor de qui es presta per a que, sense més, neixi en 
el dret el contracte de treball, doncs la seva característica essencial és 
la dependència o subordinació del qui presta el servei a favor de la 
persona que el retribueix, essent necessari que per a que concorri 
que el treballador es trobi comprès en el cercle orgànic, rector i 
disciplinari de l’empresari, de manera que si no existeix la dita 
subjecció el contracte és merament civil (STS 7 novembre 1985). [...] 
en el benentès que la dependència no es configura actualment com 
una subordinació rigorosa i intensa, havent estat estructurada, primer 
per la jurisprudència i després per les pròpies normes legals, en un 
sentit flexible i laxa, essent suficient que l’interessat es trobi “dins de 
l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona” (art 1 ET) (STS 
21 de maig 1990) [Sentència 143/2000, de 27 d’Abril, del Jutjat del 

Social de Girona. FD nº3].52  
 

Saber si els conductors i conductores tenen una situació de 
dependència amb el potencial empresari Uber és un aspecte 
problemàtic ja que si atenem al que disposa el document de 
Condicions d’Ususari – Uber Legal Terms i les “preguntes freqüents” 
de la seva pàgina web uber.com, els conductors no estan sota la 
direcció i el control d’Uber perquè poden escollir l’estona que 
dediquen a aquesta activitat, però la companyia els proporciona un 
smartphone amb l’aplicació dels conductors instal·lada perquè puguin 
realitzar l’activitat. Dins el servei UberPop els conductors s’inscriuen 
amb el seu propi vehicle i sembla que el control que passen és la 
verificació dels antecedents penals; actualment també sembla que 
ofereixen una assegurança als viatgers; totes aquestes mesures porten a 
pensar que Uber en efecte està controlant l’activitat del servei de 
transport, tot i que, per contra, es podria argumentar que tot això no 
deixa de ser un valor afegit al servei d’intermediació, és a dir, un 
mecanisme per a garantir-ne la qualitat. Tot i això, val a dir que la 
tarifa ve pre-fixada per Uber, cosa que ja ha causat alguns problemes 

                                                 
52 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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amb conductors i conductores que creuen que aquestes tarifes haurien 
de ser més altes pel servei de UberX53.  
 
Finalment també és important mencionar que la submissió dels 
conductors i conductores al control d’Uber no és massa clar ja que la 
companyia no sembla que pugui sancionar els conductors per males 
conductes o mal servei. Aquesta activitat la fan directament els usuaris 
amb la seva valoració del servei. Aquest és un dels aspectes particulars 
des les noves start-ups apliserveis. En definitiva, semblaria que hi ha 
raons suficients per argumentar que efectivament la relació que manté 
Uber amb els seus conductors ha de ser qualificada com a relació 
laboral, tanmateix, caldria veure quina és la percepció que en tenen els 
propis conductors. Aquí hi ha un problema empíric, si bé segur que hi 
ha molts conductors que estan d’acord amb les condicions del servei 
d’intermediació i veuen l’activitat com una activitat complementària a 
la seva professió principal i que permet optimitzar els recursos; hi ha 
altres conductors que han hagut de fer-ne la seva activitat principal per 
necessitats econòmiques evidents en temps de crisi. 
 
Vist això, ens podríem trobar en una situació contradictòria. Si tenim 
en compte la qualificació de treballadors que dóna la Inspecció de 
Treball i la qüestió prejudicial que ha plantejat el Jutjat Mercantil nº 3 
de Barcelona, ens podríem trobar en la situació que el TJUE estimés 
que l’activitat de l’empresa Uber Systems Spain en el seu servei 
UberPop no proporcioni directament un servei de transport de 
viatgers, cosa que no permetria qualificar la relació entre els 
conductors i l’empresa de laboral, ja que l’empresari en aquest cas no 
exerciria l’activitat de servei de transport per la qual requeriria els 
treballadors.  
 
En qualsevol dels casos, però, sí que ens podríem trobar davant una 
situació en la que els conductors puguin ser considerats treballadors 
autònoms. En conseqüència l’obligació de contribuir a la seguretat 
social recauria en els mateixos conductors i es permetria diferenciar 
entre el servei d’intermediació UberPop i el servei de transport prestat 
pels conductors. Aquest a és la via que ha trobar Uber per continuar 

                                                 
53 Vegeu: “Uber drivers in New York strike to protest lower pay” a New York Post, 22 
d’octubre 2014: http://nypost.com/2014/10/22/uber-drivers-in-new-york-strike-
to-protest-lower-pay/  

http://nypost.com/2014/10/22/uber-drivers-in-new-york-strike-to-protest-lower-pay/
http://nypost.com/2014/10/22/uber-drivers-in-new-york-strike-to-protest-lower-pay/
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operant amb el seu servei UberEATS a Barcelona durant l’any 201554, 
després del requeriment de cessació de l’activitat dictat pel Jutjat del 
Mercantil nº2 de Madrid.  Al 2016, però, el servei UberEATS va cessar 
i es va reprendre el servei d’intermediació pel transport de passatgers 
en una modalitat similar al UberX americà, xofers professionals es 
poden adherir al servei, però només a Madrid. De manera que la 
companyia pot seguir oferint el servei com s’havia fet i es manté dins 
la legalitat en tant que aquests xofers són treballadors autònoms55. 
 
Normativa civil – contractes privats i pagaments 

 
Per tant, si excloem una relació laboral ordinària entre conductors i 
Uber Systems Spain, el servei de transport en el qual intermèdia es 
podria qualificar com un contracte d’arrendament de serveis. És a dir, 
un contracte civil per a realitzar serveis de transport per part dels 
conductors i conductores. Això permetria identificar els conductors 
com a treballadors autònoms que presten la seva activitat professional 
per Uber sense una relació laboral. En aquest cas, doncs, els únics 
subjectes infractors de la normativa del taxi (art. 37.1.b) LLT), per no 
estar en disposició de la llicència habilitant per dur a terme l’activitat 
de transport, serien els conductors i no Uber. 
 
Per al cas del pagament de la tarifa que paga l’usuari viatger a través de 
l’aplicació Uber i que aquesta companyia remet una quantitat al 
conductor, aquesta acció podria ser considerat un pagament en nom 
de tercers (arts. 1158 Codi Civil56) de Uber als conductors, tanmateix 
en aquest cas el pagament al creditor sempre es farà després que el 
deutor principal pagui, per tant, no hi haurà subrogació del qui paga en 
la posició del creditor; això fa pensar que no és una bona figura per 
caracteritzar la situació de la que es tracta. Semblaria doncs que entre 
                                                 
54  Aquest és un servei de menjar a domicili de menjar provinent de restaurants 
coneguts de la ciutat de Barcelona. Els conductors, treballadors autònoms, serveixen 
el menjar als usuaris a peu de carrer allà on es trobin. En aquest cas Uber no es 
defineix com a intermediari de cap servei, sinó com a prestador del servei de menjar 
on-demand, fixa els menús diaris I contacta amb els restaurants proveïdors. Vegeu: 
“Uber ressuscita a Barcelona amb menjar a domicili” a Diari Ara, 20 de febrer 2015 : 
http://www.ara.cat/economia/Uber-Barcelona-Mobile-World-
Congress_0_1307269322.html 
55 Vegeu: “Uber torna però no a Barcelona” a Diari Ara, 30 de març 2016: 
http://www.ara.cat/economia/Uber-torna-pero-no-Barcelona_0_1549645062.html  
56 Codi Civil Espanyol, versió vigent fins a 15 de juliol de 2015: Real Decreto de 24 
de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 
cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último.  

http://www.ara.cat/economia/Uber-Barcelona-Mobile-World-Congress_0_1307269322.html
http://www.ara.cat/economia/Uber-Barcelona-Mobile-World-Congress_0_1307269322.html
http://www.ara.cat/economia/Uber-torna-pero-no-Barcelona_0_1549645062.html
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els sol·licitants de transport i Uber s’establiria una simple relació de 
mandat de pagar el preu de la tarifa al conductor segons disposa 
l’article 1709 del Codi Civil: “pel contracte de mandat s’obliga una 
persona a prestar algun servei o fer alguna cosa, per compte o encàrrec 
d’una altra.” 
 

b) Serveis d’intermediació 

 
Un dels arguments que l’empresa Uber fa servir per a definir la seva 
activitat diferenciada del servei que ofereixen els taxis és que “Uber 
per sí mateix no ofereix serveis de transport i Uber no és un 
transportista”57, el servei que, per contra, ofereix, és “informació i un 
mitjà per obtenir serveis de transport oferts per tercers que són 
proveïdors de transport, conductors o operadors de vehicles (el 
“proveïdor del transport”), que es poden sol·licitar mitjançant l’ús 
d’una aplicació proporcionada per Uber que podrà descarregar i 
instal·lar en el seu dispositiu mòbil individual (smartphone) 
(l’“aplicació”).”58 
 
Si bé es possible discutir si aquesta definició té cabuda dins el sistema 
jurídic de l’estat espanyol o dins la Unió Europea, i també es podria 
discutir si aquesta activitat és moralment justificable atenent als 
principis jurídics compartits, des del punt de vista de la sociologia del 
dret la pràctica s’ha de prendre de la forma que efectivament es 
presenta i no fer-ne una valoració normativa. És per això que crec que 
és convenient caracteritzar la pràctica d’Uber de forma independent a 
la definició d’aquella que hi vulguem adscriure. 
 
Com podem definir doncs el servei d’intermediació que presta Uber? 
Tal com s’ha dit a l’inci del capítol, Uber és un apliservei que facilita la 
comunicació entre els usuaris i aprofita l’alt grau de connectivitat 
pròpia d’aquests últims anys. A més, cal dir que aquest servei no està 
només implementat en societats occidentals altament desenvolupades, 
sinó que s’ofereix en diferents ciutats de tots els continents, per tant, 
no és un servei propi de les societats altament desenvolupades. Alhora 
és un servei que es caracteritza per la seva implementació en grans 
ciutats i centrat en l’activitat local. És un servei d’intermediació entre 

                                                 
57 Condicions de l’usuari – Uber Legal Terms, Versió del 8 de desembre de 2014. 
Pàgina 4 de 30. 
58 Condicions de l’usuari – Uber Legal Terms, Versió del 8 de desembre de 2014. 
Pàgina 2 de 30. 
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els qui condueixen i els qui volen anar a un lloc o un altre, tanmateix, 
és cert que aquesta definició no deixa de ser massa simple per la 
veritable pràctica que rau en el sí de l’activitat d’Uber. 
 
El servei d’Uber és una xarxa de relacions composada per quatre 
prestacions diferents. En primer lloc tenim el servei que Uber 
identifica com el seu “servei” pròpiament dit, és aquell que s’ofereix a 
traves de l’aplicació i que es caracteritza per proporcionar informació 
sobre com obtenir serveis de transport. Per tant, un primer servei és 
aquell que comunica els qui volen traslladar-se d’un lloc a un altre amb 
un conductor que vulgui fer-ho. Un segon servei seria aquell que 
configura una borsa de conductors que volen oferir el seu servei de 
transport i volen estar disponibles a través de l’aplicació. Llavors tenim 
un tercer servei que no està prestat per Uber però que és producte de 
la intermediació dels altres dos serveis per tal que pugui ser prestat, és 
el servei de transport que el conductor presta al qui demanda el servei 
a través d’Uber. Finalment, tenim una altra prestació que facilita Uber, 
el pagament; aquest es un pagament de l’usuari transportat cap a 
l’usuari transportista, Uber realitza el que en dret civil s’identifica com 
un pagament en nom d’un tercer.  
 
Aquests serveis i/o prestacions es poden identificar com el següent:  

1) Contracte de prestació de serveis d’informació de Uber als 
usuaris potencials viatgers; la prestació d’Uber és posar a 
disposició dels potencials viatgers l’aplicació on poden trobar 
els conductors, aquesta prestació tindria caràcter gratuït, ja que 
la descarrega de l’aplicació és gratuïta, tanmateix, hi podria 
haver contraprestació en la compartició d’informació personal 
dels usuaris que la companyia podria fer servir per futures 
finalitats comercials.  

2) Contracte de prestació de serveis de cerca de clients mitjançant 
un plataforma digital en forma d’apliservei entre Uber i els 
conductors; on la prestació d’Uber és proveir de l’aplicació i la 
contraprestació del conductor és una comissió en la tarifa que 
cobrarà al viatger.  

3) Contracte de servei de transport entre els viatgers i els 
conductors; la prestació dels conductors és el trajecte en el 
vehicle turisme i la contraprestació del viatger és el pagament 
del preu.  
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4) Contracte de mandat entre el viatger i Uber pel que aquesta 
companyia ha de realitzar un pagament del preu en nom de 
tercers al conductor.  
 

En això és important fer una distinció entre usuaris. Quan estem 
parlant del servei d’intermediació podem identificar tant els 
conductors com els sol·licitants de transport com a usuaris. 
Tanmateix, generalment es refereix als usuaris conductors simplement 
com “conductors” i als usuaris sol·licitants de transport, com a 
“usuaris”. Aquesta caracterització del servei d’Uber és independent al 
fa les obligacions pròpies de la legislació social i tributària (IVA). Els 
conductors, en tant que realitzen una activitat amb ànim de lucre i 
obtenen uns rendiments de l’activitat, podrien ser subjectes de 
l’obligació de donar-se d’alta en règim de treballadors autònoms i 
ingressar el corresponent en tributació d’IVA. 
 
És cert que si prenem el servei d’Uber com un conjunt de relacions, 
podríem argumentar que efectivament el resultat d’aquesta xarxa de 
relacions es pot equiparar al resultat que aconsegueix el servei de taxi; 
i, per tant, aplicable en tot cas la normativa de competència deslleial 
per ser un activitat que s’aprofita de la infracció de certes normes que 
regulen l’activitat concurrent (art. 15.1 i 15.2 LCD).  
 
Finalment una pregunta que caldria formular-se és veure si hi ha una 
veritable voluntat de fer frau de llei i de lucrar-se gràcies al no 
compliment de la normativa preceptiva, o si, per contra, aquestes start-
ups aprofiten les possibilitats de la xarxa per oferir un altre servei de la 
societat de la informació (Directiva 98/34 de Serveis SI). Això que a 
simple vista podria semblar només una qüestió jurídica interpretativa, 
amaga qüestions més profundes de caire empíric i pragmàtic sobre 
quina és la realitat actual. Deixant de banda consideracions 
normatives, és possible identificar algunes particularitats rellevants al 
cas que esdevenen desacords empírics i pas jurídics que caldria tenir en 
compte.   
 

2.4. Particularitats del cas Uber rellevants per a 

la Teoria del Dret 
 
L’anàlisi anterior no pretén refutar ni jurídicament ni filosòficament els 
raonaments que es puguin donar als tribunals sobre el cas de Uber, 
tanmateix vol posar de manifest els desacords d’interpretació jurídica 
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que apareixen tant sobre el contingut normatiu, com sobre la pràctica 
empíricament contrastable quan s’introdueixen aquest tipus apliserveis. 
Aquest és un fenomen important ja que ens permet diagnosticar 
l’abast dels canvis o reptes a nivell pragmàtic que la teoria del dret 
hauria d’assumir.  
 
Fins ara el cas s’ha tractat com si ens trobéssim davant d’un desacord 
jurídic complex, on cal treballar a nivell interpretatiu per tal de donar 
la resposta ajustada al cas. Aquesta és la perspectiva que prenen tots 
els actors jurídics implicats; l’empresa, els taxistes, els jutges i 
l’administració. Aquest anàlisi és simptomàtic de les mancances que la 
teoria del dret presenta en el context actual, en primer lloc perquè no 
es té en compte el paper de l’usuari en la definició de la pràctica, en 
segon lloc perquè parteix d’una concepció de la legalitat i el sistema 
jurídic fortament lligada a una concepció local i temporal de les 
pràctiques socials. Dit d’altra manera, tal com Roger Cotterrell 
identifica, la noció del sistema jurídic es basa en una idea de tancament 
que dóna sentit a tot l’entramat normatiu i alhora teòric (Cotterrell, 
1997). Aquestes idees es desenvoluparan en els següents capítols. 
 
Tal com s’ha dit, els apliserveis empresarials, el que es coneix com a 
start-ups, segueixen un model basat en la connectivitat dels seus usuaris 
i en la seva participació. Tant si parlem d’economia col·laborativa (si 
n’excloem l’ànim de lucre) com si no, és evident que aquest nou model 
de consum i d’empresa fa trontollar assumpcions dins el sistema 
jurídic actual. Fins ara la normativa assumia una perspectiva clara 
sobre qui tenia la propietat dels béns de producció, el prestador del 
servei que era l’empresari, i també s’assumeix que el prestador del 
servei és en efecte l’empresari o el treballador que intervé en la 
transacció. Aquest nou model traspassa ambdós elements a l’usuari.  
 
A més, l’usuari reté un paper molt rellevant fent-lo efectivament 
partícip de l’activitat, el control de l’activitat recau en la resposta de 
l’usuari que participa. El feedback dels usuaris és un aspecte clau per al 
bon funcionament de l’activitat empresarial actual, són les valoracions 
d’aquests les qui exerceixen el control de qualitat del servei i fan 
augmentar o disminuir les sol·licituds d’altres potencials usuaris. En el 
cas d’Uber, la valoració dels conductors per part dels viatgers és un 
aspecte molt important que actua com un sistema de monitoratge i 
control del servei de transport. En definitiva podríem parlar d’un 
major empoderament entès tal com Luciano Floridi s’hi refereix, no 
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solament com una major inclusió en la presa de decisions, sinó també 
com un augment de la capacitat d’elecció dels individus tant en 
quantitat com en qualitat (Floridi, 2014), en aquest cas, el del feedback, 
s’entén que permet una major capacitat d’elecció en l’aspecte qualitatiu 
perquè permet als nous usuaris escollir el conductor que més els 
plagui. 
 
Una altra particularitat que xoca amb la concepció del sistema jurídic 
associat a l’exhaustivitat, unitat i permanència (vegeu el capítol 4), ve 
representada per un argument que esposa el Jutjat Mercantil nº2 de 
Madrid en la seva interlocutòria de mesures cautelars. Quan el jutjat 
havia de valorar si tenia la competència per ordenar la mesura cautelar 
amb efectes a tot l’estat espanyol, les raons principals que va donar per 
fer-ho van ser la “vocació transfronterera” de l’empresa i considerant 
“el seu àmbit de contractació i publicitat el cibernètic”. Aquest és un 
problema de fons en com el sistema jurídic entén la realitat actual, hi 
ha una tendència a no incorporar plenament l’activitat a la xarxa com 
una activitat normal a tots els efectes i a definir-la com una regió 
complementària i diferenciada de la vida social. En aquest cas això es 
veu perquè fer servir la paraula “cibernètic” com una definició del 
l’àmbit de negoci està fora de lloc i resulta una expressió poc precisa i 
antiquada, la cibernètica és una branca dels estudis de robòtica  i la 
tecnologia que es dedica a l’estructura dels sistemes reguladors. A més, 
fer servir l’expressió “vocació transfronterera” implica que l’empresa 
te una capacitat d’actuar a nivell internacional, quan l’activitat tot i ser 
mediada a través de la xarxa es produeix en la dimensió física, com és 
facilitar trajectes en vehicle dins una ciutat concreta. És veritat que el 
servei d’Uber es troba en moltes ciutats del món, però el servei està 
localitzat a Uber Barcelona i Uber Madrid. 
 
Aquí ens trobem amb una de les particularitats importants d’aquests 
apliserveis. Són serveis que si bé són d’aplicació en un àmbit local, 
l’empresa que els gestiona té generalment una vocació transnacional. 
D’una banda podríem dir que això no és una situació nova ja que hi ha 
multitud d’empreses amb presència internacional que fabriquen i/o 
venen els seus productes a nivell local mitjançant sucursals o seus 
locals, de fet totes les grans marques de productes tenen presència 
internacional i és una qüestió recurrent, objecte del dret mercantil i del 
dret internacional privat. Per altra banda també podríem dir que hi ha 
semblances amb el comerç online, el que s’anomena e-commerce, que 
actualment ja és un mecanisme de venta utilitzat per proveïdors de 
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béns i serveis tradicionals que ara ja tenen la seva botiga o serveis 
online. El sector dels apliserveis, al meu entendre, té punts en comú 
amb aquests tipus d’empreses, però alhora té aspectes molt 
diferenciats. Si ens centrem amb els apliserveis que son oferts per una 
empresari constituït com a tal (deixant fora els casos d’associacions i 
grups de consumidors), és que l’activitat empresarial principal es basa 
en facilitar les condicions necessàries per tal que els seus usuaris 
puguin realitzar per ells mateixos una acció determinada. 
 
En definitiva, si internet i les TIC ens han ajudat a obtenir, compartir i, 
sobretot, generar informació de manera fàcil i ràpida, i alhora ens 
mantenen en un estat de connectivitat permanent, els apliserveis han 
aprofitat aquest nou paradigma informacional per a adaptar-se a les 
demandes dels usuaris amb una capacitat de decisió i informació molt 
alta. Per això actualment sembla que no és tan viable prestar un servei 
concret com facilitar que els usuaris de la xarxa puguin decidir quan 
on, i amb qui, volen que aquesta acció es dugui a terme. És evident 
que això no vol dir que els usuaris estan constantment prenent 
decisions racionals sobre què és el millor en cada cas, no seria raonable 
assumir aquesta explicació sobre la conducta socials dels individus del 
segle XXI, tanmateix és cert que ja que la informació és molt major i 
les TIC ens ajuden a processar-la. Per tant, podríem parlar d’un 
augment de l’autonomia individual en tant que és la capacitat de 
l’individu de decidir sense ingerències externes. 
 
Aquí és important fer menció a un aspecte que fa que el cas 
d’UberPop sigui clarament paradigmàtic del canvi que facilita internet i 
la connectivitat entre individus. Fins ara, pel que fa les pràctiques 
associades a la digitalització que facilita Internet, ens havíem trobat 
amb problemes inherents a la naturalesa del context digital, és a dir, la 
incapacitat de tenir fronteres físiques que servissin de mecanisme 
controlador bàsic en l’aplicació de les lleis. Per casos com la circulació 
d’obres subjectes a drets de propietat intel·lectual o de dades de 
caràcter personal subjectes a drets de privacitat individual, esdevenia i 
encara esdevé difícil assegurar el compliment de la normativa que hi és 
associada perquè la informació flueix per la xarxa de forma 
transfronterera i els usuaris infractors poden ser difícilment identificats 
i perseguits (sobretot pel que fa el volum de dades que circulen).  
 
Altres problemes àmpliament coneguts també són els casos de 
pagament d’impostos per guanys en el joc online, quan els servidors de 
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les plataformes de joc i les empreses que els gestionen no estan 
localitzats ni domiciliats a l’estat nacionalitat del jugador. Aquest tipus 
de problema d’efectivitat de la norma no es dóna en un cas com el 
d’Uber, com se sap, al desembre del 2014 l’activitat d’UberPop a l’estat 
espanyol va cessar per ordre judicial, això és possible perquè l’activitat 
si bé és mediada per les TIC i la xarxa té una dimensió física clau. Per 
tant veiem com és un exemple d’activitat híbrida entre una dimensió 
digital i una d’analògica cosa que fa que l’efectivitat jurisdiccional no 
sigui el problema o el repte que plantegi. El repte més gran que aquest 
nou model econòmic i social planteja vers la concepció del dret que 
tenim és la relació entre esferes públiques i privades. En altres 
paraules, el fet de decidir quines activitats es duen a terme en l’espai 
públic ja no és solament competència de l’administració perquè la 
tecnologia habilita els individus per actuar de forma directa.  
Consegüentment, doncs, es pot identificar un altre repte, identificar 
quina relació hi ha entre l’autonomia individual creixent i el 
reconeixement de l’autoritat.  
 
Finalment, doncs, cal dir que és la visió de la plenitud del dret dins el 
sistema jurídic, que es presenta tant en les resolucions judicials com en 
el disseny de la pròpia normativa, la que fa que aquesta pràctica no 
tingui encaix dins el sistema. Al meu entendre no es tracta d’un 
problema d’interpretació jurídica sinó d’interpretació de la pròpia 
pràctica i de disseny normatiu59. Actualment els individus tenen una 
alta capacitat per compartir els recursos productius i per treure’n un 
rendiment de forma directa, això fa que els models empresarials 
actuals es basin en la intermediació a través de les noves tecnologies i 
no pas en la prestació directa del servei. Això pot semblar paradoxal ja 
que ara els usuaris que participen (usuaris-participants) són els qui 
presten el servei però requereixen de mediació-TIC per fer-ho de 
forma eficient; abans els usuaris eren receptors del servei que 
directament prestaven les empreses però de les que n’eren 
intermediàries.  
 
La capacitat decisòria dels individus ha augmentat notablement gràcies 
a una major capacitat d’elecció i intercanvi, això està a succeint tant a 
nivell polític com a nivell de consum. Tot i això, al meu entendre, les 

                                                 
59 Aquesta qüestió, tot i que parteix de situacions diferenciades, coincideix amb el 
que es planteja al capítol 5 sobre el cas dels eSports. Aquest disseny normatiu 
diferent o model de sistema s’explorarà conceptualment i normativament als capítols 
6 i 7.  
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pràctiques de consum són molt més representatives del canvi perquè 
no hi ha una vinculació emocional i/o ideològica forta que faci ser 
militant d’una pràctica o altra. En aquest sentit la creació de 
comunitats d’usuaris participants a través dels apliserveis ens permet 
identificar una generació de confiança desvinculada de voluntats que 
vagin més enllà que el simple ànim de “facilitar-nos la vida”. És per 
això, que ens permet identificar com una característica del nou model 
de la SI un individu més autònom que desenvolupa aquest autonomia 
en tres dimensions; l’empoderament, participació i les comunitats. 
 

2.5. Conclusions del capítol 2 

 
La qüestió concreta, doncs, seria identificar per què un cas com el 
d’UberPop no pot trobar un encaix en la teoria del dret rebuda? 
Perquè no solament qüestiona la normativa sobre el servei de taxis o la 
normativa laboral, sinó que qüestiona assumpcions que han estat 
naturalitzades a través de la teoria del sistema jurídic estaocèntrica. 
Aquestes assumpcions són la divisió entre l’espai analògic i el digital, la 
diferenciació entre l’esfera pública i la privada i la idea d’autoritat com 
una relació unidireccional. Per al cas de les pràctiques socials mediades 
per l’ús de les TIC, que sobrepassen la divisió entre l’entorn analògic i 
el digital, i que, a més, qüestionen la divisió entre l’esfera pública i la 
privada, cal adaptar la teoria del dret perquè pugui ser receptiva a 
situacions dinàmiques. 
 
A més, cal pensar que Uber no funciona com un proveïdor de serveis 
de forma aïllada, aquest fenomen dinàmic és global i interconnecta una 
quantitat ingent de recursos. Per exemple, el servei d’Uber està 
connectat a xarxes més grans de proveïdors de serveis per negocis. La 
connectivitat ja no és només entre els usuaris d’una sola xarxa, com 
serien els conductors i usuaris d’Uber, sinó que també cal pensar que 
les xarxes tenen una dimensió global tant a nivell quantitatiu d’usuaris 
com a nivell qualitatiu de serveis interconnectats. Per tant, les divisions 
que ajuden a qualificar una activitat o una pràctica, ja sigui entre espai 
analògic o digital, entre jurisdiccions, o entre sectors econòmics, es 
difonen. A nivell empresarial la visió UX (user experience) i el BI (business 
intelligence) fan quasi impossible la sectorialització de serveis.  
 
Els usuaris volem tenir una experiència analògica però mediada a 
través de les TIC, i la volem ara i aquí; ja sigui per anar de l’Hospital 
del Mar a Travessera de Gràcia amb Aribau, o per veure la sèrie de 
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moda que feien l’any passat; la immediatesa es pot proporcionar a 
través de la connectivitat, i això entre d’altres coses fa que hi hagi 
moltes dades nostres a les xarxes perquè proporcionem informació 
d’on som o què ens agrada. Consegüentment, la gestió legal d’aquests 
aspectes, el més important dels quals seria la privacitat dels individus, 
és molt complexa i ja que en un context d’economia digital és 
impossible frenar la cessió i l’emmagatzematge de dades personals, 
amb les quals al seu torn 1es pot fer negoci. La gestió d’aquesta 
complexitat  i contingència fa que els models jurídics requereixin ser 
reformulats ja que actualment no es poden posar impediments en 
forma de requisits jurídics que  es basin en un model econòmic 
analògic60.  
 
  

                                                 
60 Vegeu per exemple el treball de Bert Jaap-Koops sobre la problemàtica de la 
reforma de la normativa europea de protecció de dades personals: “The trouble with 
European data protection laws” (Koops, 2014). En aquest article el professor Jaap-
Koops argumenta entre d’altres coses que la regulació referent a la protecció de la 
privacitat ha de canviar de perspectiva, donat que el context actual fa quasi 
impossible impedir que es treballi digitalment amb les dades personals de la 
ciutadania, la perspectiva reguladora hauria de virar cap a una protecció de drets de 
la intimitat i de auto-desenvolupament lliure, enlloc d’afegir més requeriments 
procedimentals en el control de les dades personals. 
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CAPÍTOL 3 – EL CAS DE L’E-SPORT 
 
 

3.1. Introducció: l’esport i el sorgiment de 

l’esport electrònic 
 
L’esport és una pràctica social molt estesa que té múltiples dimensions 
rellevants per a la pràctica jurídica. Entre les múltiples accepcions  
reconegudes per l’ordenament jurídic del terme esport, hi podem 
trobar englobat de menor a major complexitat la simple pràctica 
d’activitat física, la competició esportiva a nivell federat o l’esport 
professional.  Conceptualment, tal com es veurà en la secció següent, 
el terme esport és encara molt controvertit, tanmateix, intuïtivament 
tots podem tenir una idea del que es podria incloure en el concepte 
d’esport: una pràctica que comporti una certa activitat física, que es 
basi en superar uns obstacles o dificultats concretes i que sigui regida 
per unes normes.  
 
Durant els últims anys, i sobretot a partir de 2014, una nova pràctica 
s’ha estès de forma notable a tot el món; la pràctica del gaming o el que 
es coneix com l’esport electrònic, e-sport. Aquesta pràctica refereix al 
joc competitiu amb videojocs, consistent en una contesa entre dos 
equips o dos individus on hi ha involucrada un alt grau de destresa, 
habilitat, rapidesa de moviments, coordinació ull-mà i control 
corporal. Amb el nom d’e-sport s’identifica la pràctica 
professionalitzada d’aquesta activitat competitiva, trobem clubs i 
competicions ja institucionalitzats que canalitzen la pràctica de forma 
regular tan a nivell nacional com internacional. 
 
El cas dels e-sports pot ser considerat paradigmàtic per a aquest treball 
ja que ens mostra diversos aspectes en els que la incorporació de les 
TIC pot provocar canvis en el tractament jurídic de la pràctica. 
Sobretot pel que fa la identificació de la pràctica i les propietats 
rellevants. Per una banda trobem desafiaments conceptuals, respecte a 
la inclusió o no d’aquesta pràctica en el que jurídicament es reconeix 
com a modalitat esportiva i, per altra banda, desafiaments dogmàtics 
sobre com ha d’encaixar la pràctica dins l’ordenament jurídic actual 
per poder identificar la pràctica en els casos compresos en la legislació, 
ja sigui l’esport com el joc d’atzar, o altres. A més trobem una altra 
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problemàtica més concreta referent als actors del sector, entre d’altres 
el tractament laboral dels jugadors professionals. 
 
La qüestió aquí important és veure si un canvi tecnològic tan 
important com és la incorporació de les TIC pot no solament facilitar 
o canviar aspectes de la pràctica esportiva, sinó esdevenir un element 
definitori de la pràctica61. Amb això, doncs, caldria veure si la dimensió 
digital pot tenir algun impacte en la dinàmica del sistema normatiu 
esport i en la seva relació amb el sistema jurídic. La introducció de l’e-
sport és rellevant ja que implica incorporar l’aspecte digital en un 
àmbit que es considerava eminentment físic. En altres paraules, caldrà 
veure doncs si es trobem davant una llacuna axiològica, en la valoració 
del com s’ha de valorar l’element digital, o si ens trobem davant una 
llacuna normativa. En el primer cas, per a incorporar la pràctica al 
sistema jurídic, caldria identificar les deficiències en les propietats 
rellevants de l’univers de casos; en el segon cas, caldrà identificar quins 
són els casos que queden exclosos de l’univers de solucions62. 
 
En aquest capítol, doncs, primer explicaré la pràctica del gaming i de 
l’e-sport; en segon lloc exposaré la relació de l’esport amb 
l’ordenament jurídic, centrant-me en el procediment de reconeixement 
de les modalitats esportives per tal de poder identificar quines 
problemàtiques es podrien plantejar si es volgués incorporar l’e-sport 
com a modalitat esportiva;  i finalment identificaré quins aspectes del 
cas són rellevants per la teoria del dret.  
 
Abans de continuar, però, és important fer un apunt. La definició de la 
pràctica, és a dir saber què inclou el gaming, i l’interès de voler 
esdevenir un esport reconegut no és unànime en el sector, ni pretenc 
estipular-ne una definició. El que pretenc fer aquí és explicar els 
passos i els dilemes amb què es troba la incorporació de pràctiques 
amb una dimensió digital en l’ordenament. En el cas del capítol 
anterior, el cas Uber, la qüestió se centrava eminentment en un treball 
interpretatiu de la judicatura (identificació del dret aplicable), aquest 
cas, en canvi, es tracta del reconeixement  d’una pràctica en 

                                                 
61 La tecnologia podrà formar part, encara més, de les pràctiques esportives i, en 
aquest cas dels e-sports, si fossin considerats esport, en seria efectivament un 
l’element definitori. De totes maneres l’afirmació només s’ha de prendre a tall de 
reflexió i no de previsió a curt termini. 
62 Aquest aspecte queda desenvolupat en l’apartat 6.2.c) del Capítol 6.  
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l’ordenament (identificació en el dret) per part de les autoritats 
competents de l’administració esportiva. 
 

3.2. El gaming i l’e-sport  
 
Gràcies a la implantació d’internet de forma domèstica i generalitzada 
els jocs online on poden jugar simultàniament diferents jugadors de les 
seves llars han anat esdevenint més i més populars. Entre els anys 
2014, 2015 i 2016 el creixement de la indústria dels e-sports ha estat 
importantíssima, tant per número de jugadors a tot el món com per les 
competicions i clubs professionals involucrats en la pràctica63, així com 
també els mitjans implicats en la seva difusió64.  Malgrat que des de fa 
temps existeixen competicions formals de videojocs, especialment de 
Starcraft (joc desenvolupat per Blizzard), de Counter Strike i de 
DOTA2 (jocs de Valve Games) (Taylor, 2012); no ha sigut fins 
l’aparició del joc League of Legends (de Riot Games) que el fenòmen 
e-sport ha esclatat.  Ara s’estima que al 2017 el sector dels e-sports 
generarà uns 465 millions de dòlars65. 
 
El League of Legends (LoL) és un dels jocs considerat e-sport més 
importants i practicats actualment, amb 67 milions de jugadors 
mensuals i 27 milions de connexions diàries només al 2014 66 . Es 
podria considerar que, ara per ara, és l’exemple paradigmàtic de l’e-
sport. De fet, sense el seu èxit seria molt més difícil de poder 
identificar les particularitats d’aquesta pràctica i de veure el seu 

                                                 
63 Trobem clubs importants dedicats només als e-sports com seria el cas de Fnatic o 
G2 a Europa, i G2Vodafone a Espanya, però també clubs esportius tradicionals que 
han obert o adquirit una divisió professional de e-sport. Entre aquests trobem el 
Baskonia Bilbao Bàsquet o el CF Valencia a Espanya, o el Shalke 04 o el Paris Saint 
Germain FC a Europa o els Philadephia 76ers a EUA. 
64  Al 2015 la BBC va retransmetre la final de divisió d’una de les lligues més 
importants que es va celebrar a Wembley. El gegant de la comunicació esportiva, 
ESPN, ha obert una divisió per cobrir els e-sports, així com també ho han fet altres 
mitjans del sector esportiu com el Diario Marca a l’estat espanyol.  
65 Dades extretes de Newzoo consultants. Vegeu: Newzoo, 16 de febrer 2015, “The 

eSport economy will generate at least $465 million in 2017”:  
https://newzoo.com/insights/articles/esports-economy-will-generate-least-465-
million-2017/.  
66

 Dades extretes de Forbes i Foster Pepper PLLC Report (Fischer, 2014). Vegeu: 

Forbes, 27 de gener 2014, “Riot’s “League of Legends” reveals astonishing 27 
million daily players, 67 million monthly”: 
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/01/27/riots-league-of-legends-
reveals-astonishing-27-million-daily-players-67-million-monthly/#37ad7126d39f  

https://newzoo.com/insights/articles/esports-economy-will-generate-least-465-million-2017/
https://newzoo.com/insights/articles/esports-economy-will-generate-least-465-million-2017/
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/01/27/riots-league-of-legends-reveals-astonishing-27-million-daily-players-67-million-monthly/#37ad7126d39f
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/01/27/riots-league-of-legends-reveals-astonishing-27-million-daily-players-67-million-monthly/#37ad7126d39f
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potencial social i competitiu (actualment objecte d’inversió 
d’importants grups de comunicació com MediaPro o Movistar a l’estat 
espanyol, o ESPN a Estats Units). Si bé, Riot va desenvolupar un joc i 
una plataforma de joc per al joc domèstic, aviat va desenvolupar tota 
una estructura competitiva que va dur a la professionalització de la 
pràctica del gaming de tal manera que el seu joc i la seva competició van 
esdevenir àmpliament coneguts i seguits arreu del món. 
 
Aquest fenomen ha conduit la indústria i als actors implicats a un fort 
creixement els últims anys, no només desenvolupadors de jocs, sinó 
també organitzadors d’esdeveniments, clubs, jugadors i sponsors, 
entre d’altres. Alhora, però, ha obert debats referents al seu model 
desenvolupament i sobre la naturalesa de la pràctica en sí, qüestió que 
va lligada a la primera. En definitiva, un aspecte clau d’ambdós debats 
és veure si el gaming pot ser considerat una pràctica esportiva i, per 
tant, si el que ara es coneix convencionalment com esport electrònic 
podria eventualment esdevenir un veritable esport.  
 
Val a dir que un cop la pràctica s’ha professionalitzat, la forma de jugar 
també ha canviat, esdevenint més competitiva i un espectacle seguit 
per molta gent, per tant, la professionalització del gaming ha estat 
determinant per l’existència dels e-sports ja que li ha proporcionat la 
dimensió “esportiva”. I, malgrat que ja existien videojocs competitius 
multi-jugador molt popular de fa temps, com és el cas de Counter 
Strike: Global Offensive (CS:GO), com he dit, el gran creixement 
d’aquesta pràctica ha sorgit degut a la implantació del joc estrella del 
publisher Riot Games, League of Legends (LoL) i del seu model 
concentrat de gestió del joc i de la competició. Aquesta 
professionalització, però, ha dut inexorablement a dilemes jurídics, al 
no poder-se encabir, encara, dins les modalitats esportives 
reconegudes, els e-sports i tot el que els envolta no poden ser regulats 
per la legislació esportiva, alhora, tampoc troben un encaix clar en altra 
legislació. Tots aquests aspectes s’exposaran en aquesta secció. 
 

a) El gaming i les tipologies de e-sports 

 
Definir la pràctica no és una qüestió senzilla ja que aquesta definició és 
la que pot determinar que la dita pràctica sigui reconeguda d’una 
manera o d’una altra dins l’ordenament. És a dir, segons com es 
defineixi la pràctica del gaming i els e-sports, ens podem trobar davant 
una llacuna normativa (una pràctica no compresa en l’espectre de 
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casos que trobem a la legislació) o una llacuna valorativa (una pràctica 
no compresa en l’espectre de casos d’una definició en la legislació 
degut a les seves propietats considerades com a rellevants). En aquest 
sentit, el dilema es concreta en saber si el gaming pot ser efectivament 
considerada una modalitat esportiva (un esport) o no. 
 
El gaming en sentit genèric es podria definir com la pràctica de jugar a 
videojocs. En un sentit més específic es podria definir com el joc 
competitiu de videojocs, en partides discretes, on hi intervé una 
activitat i habilitat física consistent en la precisió, control del propi cos, 
coordinació entre ull i mà, moviments ràpids de les extremitats 
superiors i resistència; una capacitat mental d’alta concentració i 
coneixement de les tècniques i habilitats que es poden fer servir; i una 
dimensió social relacional que es manifesta en una competició efectiva 
entre individus. Per tant, en un sentit específic el gaming es podria 
considerar una pràctica potencialment esportiva i l’e-sport un esport. 
 
Adoptar una definició com aquesta i treballar per al reconeixement 
com a modalitat esportiva requeriria, però, certs compromisos de la 
indústria per a poder identificar la pràctica en la definició de l’esport 
que proporcionen autors com Bernard Suits o Allen Guttmann (es 
veurà a la secció següent). A més, cal dir que no tot el joc competitiu 
de videojocs podria ser considerat gaming en aquests termes, i per tant 
no podria entrar dins de l’etiqueta de e-sport. És a dir, que el sector 
també hauria de prendre una decisió respecte quins jocs complirien 
amb els requisits de la pràctica com a modalitat esportiva ja que si ens 
referíssim al gaming com la simple pràctica de joc de videojocs aquesta 
definició seria massa àmplia. Tanmateix aquesta definició exhaustiva 
no s’ha fet per la comunitat i els actors implicats i és, ara per ara, una 
simple aproximació acadèmica. 
 
Si s’acceptés, per exemple, aquesta definició estipulativa del que és el 
gaming, es podria començar a treballar en favor del reconeixement com 
a modalitat esportiva. En aquest sentit, doncs, la pràctica esportiva en 
sí seria el gaming i l’esport seria l’e-sport (l’esport electrònic). Dins 
aquesta categoria d’esport podríem trobar diferents especialitats que 
podrien equivaler a les modalitats de videojoc. Observant la pràctica, 
veiem que els e-sports més practicats actualment són de dues 
modalitats, els first-person shotters i els multi-player online battle area 
(MOBA), tot i que ara s’estan començant a fer variacions de les 
modalitats barrejant-les (com el cas de Overwatch, de Blizzard 
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Enternainment), hi ha altres modalitats, els jocs de lluita i els jocs 
sobre esports tradicionals com el FIFA (de Electronic Arts). En tot 
cas aquí només em referiré a les dues primeres modalitats. 
 
Els first-person shooters (tiradors en primera persona) són jocs de visió 
subjectiva, d’un únic jugador o multi-jugador, on la pràctica consisteix 
en vèncer el rival “matant-lo”, en aquesta pràctica és clau la punteria, i 
per tant la coordinació ull-mà, l’estratègia i l’habilitat per dominar les 
diferents tècniques de tir – el Counter Strike: Global Offensive seria 
l’exemple paradigmàtic actual dels first-person shooters. Els MOBA, en 
canvi, són jocs multi-jugador per equips de visió omniscient en que els 
jugadors competeixen junts per vèncer la base de l’equip rival, els 
jugadors han de tenir més habilitat a l’hora d’efectuar els diferents 
atacs i estratègies ja que hi ha molts personatges diferents que hauran 
d’escollir (forma part de l’estratègia del joc) i també caldrà una alta 
concentració, resistència i coordinació ull-mà. En aquests jocs multi-
jugador, cada jugador juga en una posició concreta i contribueix al joc 
de l’equip en unes funcions concretes. 
 
En ambdós casos es tracta de partides discretes, que vol dir que les 
partides tenen un temps de joc limitat el qual acaba un cop vençut el 
rival i on el mapa de joc està pre-definit. Això és així a diferència dels 
videojocs on les partides no acaben o en els que es pot jugar de forma 
continua en mapes de joc més amplis. El fet que sigui una partida 
discreta contribueix a considerar aquests jocs com “esport” 
(electrònic) perquè compleixen amb les categories espacio-temporals 
d’aquest, és a dir podem dir que la pràctica és clarament identificable 
en un espai i en un temps determinat.  
 

b) Una pràctica esportiva, un esport? 

 
En un dels seus treballs més coneguts, Bernard Suits defineix l’esport 
essencialment com una tipologia de joc que implica activitat i habilitat 
física amb seguiment per part d’una comunitat de practicants i una 
certa institucionalització (Suits, 1988a), en un treball posterior, però, 
reconeix que no tots els esports poden ser qualificats de joc (Suits, 
1988b) i diferencia entre jocs atlètics i activitats atlètiques.  
 
Suits parteix de la idea de joc per a definir un esport, i estipula quatre 
requisits més que farien que un joc esdevingui un esport:  
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Aquests son: 1) que el joc sigui un joc d’habilitat, 2) que aquesta 
habilitat sigui física, 3) que el joc tingui un seguiment ampli, i 4) que 

el seguiment tingui una certa estabilitat.67 (Suits, 1988a: 43). 

 
Tanmateix, en un article posterior accepta que hi poden haver esports 
que no entrin dins la modalitat de joc. En aquest sentit, Suits acaba 
establint una diferència entre el que serien els esports en la varietat de 
joc i els que no ho són, els quals considera que son realitzacions 
atlètiques (Suits, 1988b). José Luis Pérez Triviño defineix les activitats 
atlètiques com: “pràctiques perfeccionistes guiades i modelades per 
ideals de realització i no tant per regles que limiten els mitjans a 
utilitzar en l’activitat”, per contra els jocs atlètics són “pràctiques 
governades per regles que estableixen mitjans més difícils per 
aconseguir els objectius perseguits per la pròpia pràctica” (Pérez 
Triviño, 2011: 18). 
 
La definició que fa Suits del joc i que integra en el que seria l’esport en 
la modalitat de joc és la següent: 
 

Jugar a un joc equival a intentar assolir un estat de coses específic 
(ànim pre-lúdic), fent servir només els mitjans permesos per les 
regles (mitjans lúdics), on les regles prohibeixen l’ús de mitjans més 
eficients en favors d’uns menys eficients (regles constitutives), i on 
aquestes regles són acceptades només perquè fan possible la dita 

activitat (actitud lúdica).68 (Suits, 1988a: 43). 

 

Cal dir que amb aquesta definició de joc, prenent-la descriptivament i 
no estipulativament, s’hi podrien incloure activitats que no fossin 
essencialment jocs. És a dir, per a les realitzacions atlètiques, es 
mantindrien tots els requisits que constitueixen la definició de joc, 
però n’hauríem d’extreure l’actitud lúdica. Conjuminar els requisits de 
l’habilitat física (traient-ne l’aspecte del joc) del seguiment ampli, de 
l’estabilitat en la pràctica; juntament amb el fet de voler superar uns 
obstacles imposats fent servir uns mitjans menys eficients i seguint 
unes regles determinades; fa referència, sens dubte, a l’esport en sentit 
descriptiu, afegir-hi un ànim lúdic o de joc afegeix a la definició 
d’esport un aspecte valoratiu que, si bé es rellevant per al cas dels e-
sports no ho seria per l’esport en conjunt. 
 

                                                 
67 Text original en anglès, traducció pròpia. 
68 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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En general, doncs, dels treballs de Suits es desprèn un concepte 
d’esport com una pràctica voluntària i competitiva, que impliqui 
activitats física i altres habilitats humanes, amb la intenció de superar 
obstacles artificials o barreres específiques en atenció a unes normes 
que constitueixen i delimiten la pràctica. La definició que en fa la Carta 
Europea de l’Esport (European Sports Charter) en el seu article 2.1.a 
és més completa pel que fa l’alt valor social de l’esport: “Esport vol dir 
qualsevol forma d’activitat física la qual, a través de una participació 
organitzada o informal, vol expressar o millorar la condició física i la 
salut mental, a través de forjar relacions socials o obtenint resultats en 
competicions de qualsevol nivell”69.  
 
Atenent-nos a les dues definicions, incorporant el factor definitori de 
la pràctica competitiva que impliqui una activitat i habilitat física 
delimitada per unes normes (provinent de Suits), i també el factor 
socialitzador i la seva institucionalització en competicions (provinent 
de la definició de la Carta Europea de l’Esport), la pràctica del gaming 
en el seu sentit estricte podria entrar en la definició d’esport. A més, 
cal dir que el compliment de les regles és molt important en els e-
sports i requereixen d’un control mitjançant àrbitres (propis de la 
modalitat de joc) quan es tracta de competicions institucionalitzades70. 
Per tant, a priori l’autoritat competent per al reconeixement de les 
modalitats esportives podria considerar aquesta pràctica per a ser 
reconeguda com a modalitat esportiva. 
 
Una altra definició d’esport modern a tenir en compte és la que 
proporciona Allen Guttmann i que fan servir els autors Jonasson i 
Thiborg (Jonasson & Thiborg, 2010) per parlar de l’impacte de l’esport 
electrònic en el futur de l’esport. Per Guttmann l’esport modern es 
defineix com un joc competitiu de caràcter físic, amb una pràctica 
organitzada, diferenciat del que podrien ser competicions de caràcter 
intel·lectual o jocs no competitius, a més perquè es pugui considerar 

                                                 
69 El text de la carta original és en anglès, la traducció és pròpia. El text original de la 
definició d’esport és el següent: “Sport means all forms of physical activity which, 
through casual or organised participation, aiming at expressing or improving physical 
fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in 
competition at all levels.” 
70 Malgrat que moltes de les regles són delimitades pel codi del propi joc (diguem 
que no es pot fer el que no està programat) altres són fixades per “l’autoritat 
competent”, que en general seria el qui organitza la competició, i per això en les 
competicions professionals hi ha una àrbitres que vetllen per al compliment de tota 
la normativa i pel joc net. 
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com a tal, ha de complir amb els següents requisits:  secularització, 
equitat, especialització, burocratització, racionalització, quantificació i 
obsessió/cerca dels resultats (Guttmann, 1978).  Jonasson i Thiborg 
en el seu article del 2010, estimen que els e-sports complirien amb la 
definició “simple” de l’esport modern, i a més amb els dos primers 
requisits de secularització i equitat. Actualment, al 2017, amb el 
desenvolupament, professionalització, seguiment mediàtic i estructura 
competitiva actual, els e-sports podrien complir amb tots els requisits 
que estima Guttmann.   
 
És cert que això haurà de ser objecte de reflexió i que, de fet, hi ha 
altres definicions d’esport a valorar per al cas, tanmateix també és cert 
que els actors del món dels e-sports s’auto-defineixen en termes propis 
del sistema normatiu de l’esport i identifiquen directament la seva 
pràctica com un esport, un esport electrònic71; cosa que d’entrada ja 
podria ser un argument per plantejar el reconeixement i la inscripció 
d’una possible federació. En efecte, la pràctica s’ha institucionalitzat i 
acceptat de forma convencional 72 en els termes de l’esport, 
concretament en la seva tipologia de joc. En aquesta comunitat doncs, 
parla sempre en termes de: clubs, equips, jugadors i jugadores, 
entrenadors, managers d’equips, lligues, tornejos, primera divisió i 
segona divisió, entrenaments, rendiment, lesions, patrocinadors, drets 
d’emissió, etc.  
 
Aquí es fa palesa també la importància de la convenció pel sorgiment 
dels esports com a sistemes normatius autònoms. Existeix el debat 
sobre si els esports són pràctiques de naturalesa essencialment 
formalista, és a dir, una pràctica definida essencialment pel contingut 
literal de les normes que la defineixen, o bé de naturalesa 
convencional, tendència que argumenta que els fets socials, és a dir la 
pràctica dels practicants i també la interpretació no literal del contingut 
la norma, també hi juguen un paper definitori clau (Pérez Triviño, 
2011). Aquest cas hi és especialment important perquè podem 
observar els “orígens” de la pràctica, en mostra com l’origen veritable 
de la pràctica esportiva requereix dels dos pilars, el formalista i el 
convencionalista. És a dir, en aquest cas veiem com “l’ethos” de 
l’esport, “conjunt de convencions socials identificables empíricament 

                                                 
71 Tenint present que com a posició “política” o de demanda regulatòria aquesta no 
és una posició unànime ja que parts del sector advoquen per no demanar el 
reconeixement com a esport pròpiament dit. 
72 Com un fet social acceptat i practicat com a tal. 



74 
 

que governen la interpretació de les regles codificades en els casos 
particulars”73 (Pérez Triviño, 2011: 20) és també present en l’origen de 
la pràctica ja sigui com a amplificador o catalitzador de la seva 
implantació social. 
 

c) La pràctica professional dels e-sports 

 
L’any 2015 ja trobem un desenvolupament professional de la pràctica 
dels e-sports molt important. Existeixen clubs, equips, esdeveniments 
de masses, lligues, tornejos, cobertura mediàtica, publicitat, apostes, 
etc. És a dir, que el seguiment ampli que Suits identificava com un dels 
requisits per l’existència de l’esport és sens dubte una realitat i va en 
augment. La pràctica professional dels e-sports tendeix a tenir una 
estructura similar a la de l’esport tradicional però segueix models 
diferents en funció del paper que juga el desenvolupador del joc en la 
seva estructura competitiva professional. 
 
En general és una pràctica que emergeix des de diferents sectors i 
tendeix a tenir una estructura competitiva dispersa, és a dir, trobem 
múltiples competicions i plataformes que ofereixen organització 
d’esdeveniments. L’event manager més important és la Electronic Sport 
League (ESL), organitza competicions i lligues de múltiples videojocs 
competitius en LAN o online (hi són especialment rellevants les 
competicions i lligues de CS:GO un videojoc de Valve Games) i a 
l’estat espanyol actualment trobem la Liga de Videojuegos 
Professional, que organitza lligues a nivell de l’estat espanyol de 
multitud de videojocs considerats e-sports. 
 
El cas de Riot Games, però, és un model diferent. Fins la seva aparició 
els desenvolupadors del joc tenien un paper limitat al seu 
desenvolupament creatiu i a la plataforma de joc domèstic, i els 
organitzadors d’esdeveniments constituïen les seves pròpies lligues i 
competicions sobre aquests. Riot, el desenvolupador del joc 
actualment més popular, el LoL, ha mantingut a les seves mans tota 
l’estructura de joc professional i l’amateur, el qual ja tenia en la seva 
plataforma de joc.  
 
Riot contribuït enormement al creixement de la professionalització de 
la pràctica establint les seves pròpies divisions i lligues, les quals 

                                                 
73 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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cobreixen les zones més importants de joc que té (Estats Units, 
Europa, Corea i la Xina)74 i un campionat mundial anual. Ha constituït 
un entramat competitiu sòlid, no només per a les seves competicions 
sinó amb la seva pròpia normativa i criteris d’exclusivitat en la 
participació. Per reforçar el model també ha avalat algunes de les 
lligues que han sorgit a nivell nacional per tal de dotar-les d’exclusivitat 
a l’hora de servir de categories de promoció a les seves lligues 
regionals.  
 
Aquest és el cas d’un sol joc, i d’un model de desenvolupament 
concentrat propi d’un sol desenvolupador. Altres jocs segueixen un 
model competitiu dispers que no ve controlat pel publisher (el seu 
desenvolupador) sinó pels organitzadors d’esdeveniments; per 
exemple Valve és un desenvolupador que sempre s’ha mantingut al 
marge de la dimensió professional competitiva del seu joc estrella, el 
CS:GO75.  La dispersió de l’estructura competitiva ha dut a la creació 
de la World E-Sport Association (WESA) 76 l’any 2016. 
 
La WESA es va crear al maig de 2016 per a racionalitzar i ordenar els 
esdeveniments (lligues i tornejos) dels e-sports. La plataforma més 
important que organitza aquests esdeveniments i lligues és la ESL i 
aquesta entitat va ser la que va impulsar la creació de la WESA 
juntament amb alguns clubs importants (com Fnatic i Ninjas in 
Pyjamas). A part de la ordenació dels calendaris de competicions, la 
WESA també es presenta com un fòrum per a la defensa dels 
interessos dels jugadors i jugadores professionals. Sembla que la 
WESA es vulgui constituir com la federació internacional dels e-
sports, malgrat que també es podria equiparar com la patronal del 
sector.   
 

                                                 
74 Les lligues regionals gestionades per Riot són el que s’anomena League of Legends 
Championship Series, i hi ha les següents: LCS North America, LCS Europe, LCK 
Corea, LPL China. A més hi ha dues divisions inferiors on els equips poden 
promocionar a la primera divisió (LCS), la Challenger North America i la Challenger 
Europe. A més cal destacar que les lligues d’abast nacional no són gestionades per 
Riot però algunes són avalades com lligues oficials i gaudeixen de drets d’exclusiva 
per les promocions a Challenger Series, entre aquests casos hi trobem la Liga de 
Videojuegos Professional espanyola que gestiona la Superliga Orange, de primera i 
de segona divisió de LoL. 
75 Amb excepció dels ESL Extreme Masters que sí que venen avalades per Valve. 
76 Pàgina web de la organització: www.wesa.gg  

http://www.wesa.gg/
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En tot cas, però, la jurisdicció de la WESA encara no s’ha reconegut 
com a tal, no s’ha consolidat, i de fet encara hi ha dubtes que això 
pugui passar. La WESA genera certs recels en els sectors de 
competició de Counter Strike, el qual segueix un model de 
desenvolupament i competitiu totalment difús i tampoc ha incorporat 
a Riot, que és qui manté el monopoli de l’estructura competitiva del 
LoL; per tant d’entrada té dues mancances importants. Semblaria que 
pels jugadors i jugadores professionals sí que podria esdevenir un 
fòrum important, com a organització mediadora entre els interessos 
dels clubs i jugadors. 
 
A tot això, però, cal dir des de l’any 2008 existeix una altra 
organització privada internacional que s’anomena International eSport 
Federation (IeSF)77. La IeSF neix a Corea del Sud, un estat on els 
esports electrònics tenen molta implantació i seguiment. Aquesta 
organització té l’origen en la Federació d’e-sports de Corea del Sud i hi 
participen seccions nacionals de varis estats, tot i que en la majoria de 
casos (a excepció de Corea del Sud) no es tracta de federacions. 
Representants de les competicions del sector en formen parts així com 
equips i jugadors; organitza un campionat mundial anual. Aquesta 
federació va entrar a formar part de la World Anti-Doping Assotiation 
(WADA) l’any 2013. Des els seus inicis la IeSF no ha tingut massa èxit 
com a autoritat competent –segurament per les particularitats del 
sector i del model d’esport-. 
 
Ni la WESA ni la IeSF tenen una implantació consolidada ni un 
reconeixement generalitzat com a autoritat competent. Si bé la 
primera, més recent, es vol enfocar més a la gestió de la competició, la 
segona s’inclina més per la gestió de la pràctica amb representació 
nacional. Per una banda, doncs, semblaria que el model que volen 
seguir els e-sports és el mateix que el model que han seguit la resta 
d’esports, és a dir, tenir una organització estable de lligues i  una 
federació internacional de l’esport. Tanmateix, s’observen variacions 
importants respecte la pràctica de l’esport tradicional: la 
internacionalització primigènia de l’activitat; la diversitat de models de 
desenvolupament; i l’aspecte de la propietat o exclusivitat del joc 
desenvolupat per un publisher concret que participa al mercat. No s’ha 
d’oblidar que els desenvolupadors dels jocs competeixen pel seu èxit 
comercial i que un joc que ara pot ser mundialment conegut i practicat 
pot deixar de ser-ho en favor d’un altre, en efecte aquesta és una 

                                                 
77 Pàgina web i informació de l’organització: http://ie-sf.com/en/about/history.php  

http://ie-sf.com/en/about/history.php
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peculiaritat del que podria ser una futura modalitat esportiva 
reconeguda per l’ordenament. Aquestes qüestions seran rellevants per 
la teoria del dret, denoten particularitats de la pràctica social analògico-
digital actual, però també, sens dubte impliquen problemàtiques 
jurídiques concretes. 
 

d) Problemàtiques i incògnites 

 
El sorgiment d’aquesta pràctica professionalitzada de la competició en 
videojocs ha comportat que s’obrissin diversos interrogants sobre com 
s’ha de tractar jurídicament la pràctica. A la Guia Legal sobre E-
Sports 78 , informe elaborat pel despatx d’advocats Ontier, en 
col·laboració amb la Liga de Videojuegos Profesional i José David 
Martínez Torres (Ontier, Liga de Videojuegos Profesional, & 
Martínez, 2016), s’expressen un seguit de qüestions d’interès pel sector 
que, de moment, no troben una resposta jurídica clara; problemes 
derivats de les mancances en la qualificació jurídica de la pràctica. 
 
Un dels aspectes més importants i imminents, sens dubte, és la relació 
que s’estableix entre els jugadors i jugadores i els seus clubs 79. En 
efecte els jugadors i jugadores contractats compleixen amb la definició 
de treballador per compte aliè de l’Estatut dels Treballadors 80 . En 
aquest cas, però, degut al tipus de feina que desenvolupen, la qual va 
associada al rendiment que obtinguin cada temporada, fa impossible 
que els contractes puguin formalitzar-se en la seva modalitat 
indefinida. Si ens cenyim a la regulació espanyola actual, els jugadores i 
jugadores podrien quedar vinculats als seus clubs mitjançant un 
contracte d’obra i servei de durada limitada a la temporada de 
competició.  
 
En molts casos, però, els clubs o equips no poden contractar els 
jugadors a temps complet, si es dóna aquesta situació tampoc ho 
podran ser-ho a temps parcial ja que no és possible definir de forma 

                                                 
78  Disponible online a la secció de publicacions del despatx Ontier: 
http://es.ontier.net/ia/guialegalesports.pdf  
79 Hi ha altres aspectes que cada vegada guanyen més rellevància com és el cas dels 
patrocinadors, regulació de clubs, els drets d’imatge i emissió, les apostes, les 
certificacions a entrenadors o àrbitres, el dopatge, etc. 
80 Article 1.1 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

http://es.ontier.net/ia/guialegalesports.pdf
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clara el nombre d’hores treballades per dia, ni els dies concrets de la 
setmana. Si s’opta per tenir els jugadors i jugadores donats d’alta en 
règim d’autònoms caldrà assegurar-se que els mitjans que fan servir 
per desenvolupar el seu treball són d’ells i no de l’empresa contractant, 
ja que aquest és un requisit per definir l’activitat per compta pròpia 
encara que sigui econòmicament dependent. Un altra opció que es fa 
servir és formalitzar un contracte de gestió dels drets d’imatge del 
jugador o jugadora, és a dir, que el club fa servir els jugadors com a 
representants de la seva marca. A més, aquí cal afegir que els equips o 
clubs de moment només poden ser constituïts com societat anònimes 
o societats limitades genèriques ja que la seva activitat no pot entrar 
dins el que recull la legislació esportiva i per tant, no poden ser 
constituïdes com societats anònimes esportives.  
 
A fi que els jugadors i jugadores puguin tenir un tractament 
d’esportista d’elit, professionals contractats com a tal per clubs, i se’ls 
apliqui la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte i el Real 
Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 
laboral especial de los deportistas profesionales, caldria que es 
formalitzés el reconeixement de l’activitat com esport a través de 
l’existència de la federació nacional del sector81.  Aquí, però, cal tenir 
en compte que l’activitat dins la comunitat  de l’e-sport, tant de clubs i 
lligues com la potencialment federativa, es concep en termes que 
poden no encaixar amb el funcionament de l’esport tradicional federat. 
En primer lloc perquè els actors implicats són diferents i l’element de 
canvi és molt acusat i, de fet, un tret paradigmàtic82. I, en segon lloc, 
no està clar que hi hagi un interès per a voler equiparar totalment a la 
pràctica esportiva ja que implicaria una pèrdua important de control 
per part de la indústria 83 , alhora que caldria encaixar la figura del 

                                                 
81 França ha fet servir una altra via per reconèixer la competició professional de 
videojocs, no entra a valorar-ho com un possible esport, i manté el seu 
reconeixement com a competicions de videojocs en la seva Loi pour una République 
Numérique de l’any 2016. 
82 Cal tenir present que els videojocs que serveixen per a delimitar el que seria la 
pràctica de l’e-sport són productes comercials, la seva popularitat varia en el temps 
(o s’estima que seria així), per tant el canvi de jocs i el canvi en les competicions són 
un aspecte essencial de la pràctica.  
83 Un cas particular molt especial seria el del Regne Unit que ha estat el propi govern 
que ha donat suport a la UK eSport Association per tal de promocionar la pràctica i 
facilitar l’entrenament de jugadors i jugadores, així com també fomentar l’esport base 
per tenir un planter de futurs jugadors i jugadores que puguin competir i guanyar a 
nivell internacional. Aquesta aposta és sens dubte molt interessant i dignifica la 
pràctica, però no se sap si encaixarà bé en el model dels e-sports. El Regne Unit no 
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publisher en l’entramat federatiu. El desenvolupador del joc reté els 
drets d’exclusiva en l’explotació del joc i també té capacitat per fer-ne 
modificacions, cosa que té un impacte molt important en la pràctica 
competitiva del e-sports; no quedaria clar si la federació podria exercir 
algun control sobre l’activitat del publisher. 
 
Però si es valorés l’opció de presentar una sol·licitud de reconeixement 
oficial com a modalitat esportiva, el criteri equivalent al nivell 
d’implantació de la pràctica a tenir en compte a l’hora de valorar 
l’autorització de la inscripció d’una nova federació esportiva, no seria 
una qüestió problemàtica. La implantació del gaming, amateur i 
professional, és bastant alt tant a l’estat espanyol com a diferents 
països europeus, asiàtics i nord-amèrica. Pel que fa al LoL hi ha lligues 
regionals, d’Europa i Estats Units, consolidades i també hi ha una lliga 
a nivell de l’estat espanyol altament competitiva.  
 
Aquestes són qüestions jurídiques concretes referents al 
reconeixement i institucionalització de la pràctica que deriven en 
qüestions de model jurídic. Tanmateix, afegit a això hi podem trobar 
altres qüestions de caire més ètic i normatiu referent als e-sports que 
també esdevenen jurídicament rellevants; en primer lloc, la qüestió de 
gènere, el gaming i els e-sports són una pràctica que no presenta 
diferències de desenvolupament físic entre homes i dones, tanmateix, 
segueix essent un àmbit essencialment masculí. En segon lloc, la 
qüestió de la impossibilitat de cometre faltes intencionades 
estratègiques degut a ser un joc delimitat pel propi codi programat, tot 
i que sí que hi ha casos de trampes. I finalment, també hi ha el cas de 
la monitorització constant de la pràctica i els problemes de control i 
d’intimitat que poden tenir els jugadors i jugadores. Aquestes dues 
últimes qüestions apunten a unes particularitats sobre el “fet social” 
que poden ser molt rellevants per la teoria del dret actual; l’aspecte 
digital ha fet que pràctiques desvalorades no es puguin dur a terme per 
les pròpies limitacions de l’estructura que permet el control, però per 
altra banda, pràctiques que fins ara eren enteses com un perill pels 
drets dels individus ara no suposin un major problema a nivell de 
percepció de la comunitat de practicants. La primera és una qüestió 
mereix un estudi profund i alhora acció social, política i jurídica per a 
la igualtat, però que no entraria en l’àmbit del treball aquí plantejat. 
 

                                                                                                               
ha estat un país productor de gamers d’alt nivell i es pensa que potser així s’assolirà el 
nivell d’Alemanya, Polònia o Espanya (a Europa), o d’Estats Units o Corea del Sud. 
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En definitiva, per si es plantegés el reconeixement de la pràctica com 
una modalitat esportiva dins l’ordenament jurídic caldria veure: en 
primer lloc, com s’encaixa la dimensió digital, definitòria de la 
modalitat, per acceptar-la com a esport; en segon lloc, la importància 
que té el fet que l’entorn de la pràctica i en el fons el joc, sigui subjecte 
de copyright o drets d’exclusiva (per al cas de l’esport això podria ser 
una qüestió filosòfica important, alhora, però, denota com ens trobem 
davant un canvi de model significatiu); i finalment tractant-se d’una 
possible modalitat esportiva que pot tenir diverses especialitats, caldrà 
veure com impacta la diversitat de jocs i la seva evolució a l’hora de 
definir la modalitat esportiva.  
 

3.3. Ordenament jurídic i esport 
 
En aquesta secció explicaré com s’ha tractat l’esport en l’ordenament 
jurídic de l’estat espanyol 84  centrant-me en: el fonament de la 
intervenció de l’estat en la matèria –al tractar-se d’una activitat 
d’interès públic-; l’ordenació del que es coneix com l’administració 
esportiva (el model organitzatiu de l’esport); i el procediment de 
reconeixement de noves modalitats esportives.  
 
No tractaré tots els aspectes que fan referència a la promoció de 
l’esport, al control de l’activitat (on n’és d’especial importància el 
control del dopatge) ni la regulació referent a l’activitat dels i les 
esportistes d’elit. Per al cas que ens ocupa és rellevant fixar-se en com 
es defineix l’activitat, és a dir, com es delimiten les propietats rellevants 
que definiran l’univers de casos per determinar si hi ha llacuna 
normativa o si hem de valorar l’existència d’una llacuna axiològica per 
al cas de l’e-sport.  
 

a) Una activitat d’interès públic 

 
L’article 43.3 de la Constitució espanyola diu “els poders públics 
fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport. Així com 
també facilitaran l’adequada utilització de l’oci”. Aquest precepte 

                                                 
84  S’ha de tenir en compte que altres ordenaments jurídics poden tenir altres 
procediments per a procedir al reconeixement jurídic com esport. A més cal també 
tenir en compte que el “govern” de l’esport és en gran mesura independent de la 
jurisdicció l’estatal; l’estructura institucional internacional no-governamental, amb el 
COI a la cúpula, regeix bona part de l’ordenament normatiu esportiu. Es tracta, per 
tant, d’un àmbit híbrid entre el públic i el privat. 
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queda englobat dins el que es coneix com els principis rectors de la 
política social i econòmica; això equival a dir que si bé es podria parlar 
d’un dret a l’esport, ja que es troba dins el títol I de la Constitució 
“Dels Drets i Deures Fonamentals”, els preceptes recollits dins el 
capítol 3 d’aquest títol fan referència a principis que hauran d’orientar 
la política i l’acció de l’estat però no configuren drets fonamentals. Els 
drets subjectius executables per part de la ciutadania d’acord amb 
aquests preceptes quedaran definits i delimitats atenent a la normativa 
que els desenvolupi.  
 
En aquest sentit es pot dir clarament que no existeix un dret 
fonamental a l’esport si bé sí que existeix un mandat constitucional 
clar vers el seu foment. Avalen aquesta interpretació les Sentències del 
Tribunal Suprem, de 23 de març de 1988 i de 20 de gener de 1989, que 
constaten que l’article 43.3 CE no estableix un dret a l’esport sino que 
només estableixen el seu foment públic. Amb això, però, hi és 
compatible una interpretació àmplia del que s’inclouria en l’activitat de 
foment.  
 
La interpel·lació expressa que en fa la CE com a norma jurídica, és a 
dir amb força normativa i no pas com a document programàtic, dota 
d’entitat el reconeixement de l’esport com una activitat d’interès 
públic. Marta Lora-Tamayo (Lora-Tamayo Vallvé, 2003: 190), entén 
que la interpretació àmplia del terme “foment” avala no pas una acció 
subsidiària sinó “la consideració de l’esport com una política d’interès 
general a tenir en compte pel conjunt de l’estat entès també en sentit 
ampli, és a dir afectant a totes les esferes territorials i funcionals.”85 
Alberto Palomar i Ramon Terol (Palomar Olmeda & Pérez González, 
2013) també entenen que la referència al foment no es pot entendre tal 
i com s’ha concebut la definició de l’activitat de foment per part de la 
dogmàtica administrativa, en aquest cas i d’acord amb la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 90/1992, d’11 de juny, “foment” s’entén en 
sentit ampli tal com en la sentència s’explica referent a la investigació 
científica i tècnica.  
 
Un dels debats acadèmics importants a l’estat espanyol sobre l’àmbit 
de l’esport i que té rellevància pel que fa la identificació del dret 
aplicable, és la divisió competencial referent a la matèria esport. 
Segons el que estableix l’article 148.1.19 CE, l’esport pot ser 
competència exclusiva de les comunitats autònomes si així ho inclouen 

                                                 
85 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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en els seus estatuts d’autonomia. Totes les autonomies han inclòs 
l’esport en les seves competències, ja sigui per menció directa a 
“l’esport” o a la “promoció de l’esport”, tanmateix sembla que l’estat 
segueix exercint una sèrie de competències que, si bé semblaria que 
només haurien de ser d’execució subsidiària, es reconeixen com a 
competències efectives tant per la doctrina com per la jurisprudència.  
 
De l’anàlisi dogmàtic i jurisprudencial (Palomar Olmeda & Pérez 
González, 2013) es podria concloure que les raons que s’exposen en 
favor de mantenir la competència de l’estat en l’àmbit de l’esport són 
principalment tres: 1) la necessitat de coordinar l’activitat de les CCAA 
en matèria esportiva alhora que donar suport a aquestes en l’esport 
d’alt nivell (STC 16/1996, d’1 de febrer, que resol el recurs 
d’inconstitucionalitat contra partides pressupostàries de la Ley de 
Presupuestos Generales del estado para 1990); 2) la necessitat d’una 
actuació supra-autonòmica degut a la realitat polièdrica en la que es 
manifesta el fenomen esportiu, com ara la cultura, l’educació, la 
investigació, professions regulades o la legislació mercantil (STC 
80/2012, de 18 d’abril, relativa al recurs d’inconstitucionalitat que va 
interposar l’estat contra l’article 16.1 de la Ley del Deporte del País 
Vasco); i 3) una competència derivada de la competència exclusiva de 
l’estat en les relacions internacionals (STC 110/2012, de 23 de maig, 
relativa al recurs d’inconstitucionalitat que va interposar el govern 
espanyol contra la Llei catalana 9/1999, de 30 de juliol, de suport a les 
seleccions catalanes). 
 
És ben cert que la pràctica esportiva i el fenomen esportiu en general 
tenen múltiples manifestacions i, de fet, tot el seu abast costaria de 
delimitar en un sol títol competencial. La pràctica jurídica i la 
interpretació constitucional, doncs, han establert que la competència 
autonòmica exclusiva en esport sigui matisada i la normativa estatal 
segueixi essent aplicable. De fet, sembla que la normativa autonòmica 
complementi el model esportiu plantejat per l’estat. Per tant, s’entén 
que la norma general referent a la matèria de l’esport a nivell estatal és 
la Ley 10/1990 del Deporte (LD). A Catalunya ho és el Decret 
Legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport 
(LE).  
 
En ambdues legislacions l’esport es considera com un aspecte 
fonamental que integra el desenvolupament personal dels individus; és, 
per tant, una pràctica de molta rellevància social cosa que fomenta una 
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participació activa de l’administració en la promoció de l’esport. 
L’article 1.2 de la LD defineix l’esport com:  
 

La pràctica de l’esport és lliure i voluntària. Com factor fonamental 
de la formació i del desenvolupament integral de la personalitat, 
constitueix una manifestació cultural que serà tutelada i fomentada 
pels poders públics de l’estat. 

 
En la mateixa línia, el text de la LE en el seu article 3.1 es refereix a 
l’esport  pel seu valor instrumental per una bona qualitat de vida: 
 

L’esport, atès que té l’origen i es desenvolupa en la mateixa societat, 
és una funció social que contribueix al desenvolupament complet i 
harmònic de l’ésser humà i a fer possible la seva formació integral, i 
que afavoreix la consecució d’una millor qualitat de vida i de més 
benestar social.   

 
L’article 6.1 LD fa referència a l’esport d’alt nivell, el qual també és 
objecte d’interès general degut al seu valor instrumental per al 
desenvolupament esportiu en general:  
 

L’esport d’alt nivell es considera d’interès per l’estat, ja que 
constitueix un factor essencial en el desenvolupament esportiu, per 
l’estímul que suposa per al foment de l’esport base, en virtut de les 
exigències tècniques i científiques de la seva preparació, i  per la seva 
funció representativa d’Espanya a les proves o competicions 
esportives de caràcter internacional. 

 

b) L’administració esportiva 

 
El model d’administració de l’esport a l’estat espanyol ve articulat en 
base a dos tipus organismes; un de naturalesa pública vinculat a 
l’administració de l’estat que seria el Consejo Superior de Deportes, o 
als governs de les comunitats autònomes en el cas del seus homòlegs 
autonòmics -a Catalunya, el Consell Català de l’Esport (CCE)-, i uns 
de naturalesa privada que exerceixen funcions públiques, les 
federacions esportives.  
 
En primer lloc el Consejo Superior de Deportes (CSD) tal com es 
preveu als articles 7.1 i 7.2 LD, exercitarà directament l’actuació de 
l’administració de l’estat vers l’esport. És un organisme autònom de 
caràcter administratiu actualment adscrit al Ministeri d’Educació i 
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Ciència (per la Disposició Addicional Primera del Real Decreto 
1823/2011 de 21 de diciembre, por el que se estructuran los 
departamentos ministeriales), d’on el govern podrà modificar-ne 
l’adscripció mitjançant reglament. Tal com aprecien Palomar i Terol: 
  

[...] El CSD és molt més que una administració institucional i 
instrumental amb funcions delegades. Es tracta més aviat d’una 
Administració directa de l’esport que exercirà les funcions legalment 
encomanades en funció del seu propi criteri i responsabilitat, sense 
quedar sotmesa necessàriament a la tutela immediata del Ministre 

corresponent.86 (Palomar Olmeda & Pérez González, 2013: 139) 

 
El CSD s’organitza internament en una presidència, la qual té rang de 
secretaria d’estat, i una comissió directiva del CSD que està 
principalment integrada per representants de l’administració. De la 
presidència del CSD en depenen dues direccions generals; la direcció 
general d’esports i la direcció general d’infraestructures esportives. La 
regulació vigent del CSD es preveu al Real Decreto 2195/2004, de 25 
de novembre. 
 
Les competències del CSD estan enumerades a l’article 8 LD, són de 
diversa naturalesa però fan palesa aquesta apreciació d’administració 
directa que esmenten Palomar i Terol. Marta Lora-Tamayo estima que 
les competències que s’enumeren es poden dividir en tres grups: 1) les 
que farien referència a l’activitat administrativa limitadora o de policia, 
aquestes inclourien els reconeixements i autoritzacions de modalitats 
esportives, competicions i federacions; 2) les pròpies de l’activitat de 
foment, on s’hi inclourien les decisions referents a l’atorgament de 
subvencions, promoció i impuls de la investigació; i 3) les 
competències referents a la coordinació, cooperació i col·laboració 
entre administracions (estatal, autonòmica i local) (Lora-Tamayo 
Vallvé, 2003: 199-202). 
 
El segon organisme que constitueix el que es podria anomenar com 
l’administració esportiva són les federacions. En aquest cas no parlem 
d’un sol òrgan sinó de diversos, cada modalitat esportiva té la seva 
federació que ordena la pràctica i la competició. Les federacions són 
associacions esportives que han estat reconegudes com a federació pel 
CSD o pel CCE i com a tals han estat inscrites al Registro de 
Asociaciones Deportivas o al Registre d’Entitats Esportives.  

                                                 
86 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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Hi ha dos requisits constitutius concurrents que s’han de complir a 
l’hora de considerar el que podria ser una simple associació esportiva 
com una federació: en primer lloc cal que el CSD autoritzi la 
constitució de les federacions (art. 8.a LD) o, per al cas català, que el 
CCE n’autoritzi la inscripció al registre d’entitats esportives (art. 35.4.1 
LE); en segon lloc cal que només hi hagi una federació per modalitat 
esportiva reconeguda (art. 34 LD i art.  18.1 LE).   
 
La naturalesa jurídica de les federacions esportives és híbrida. Són 
entitats privades, constituïdes en base l’article 22 CE del dret 
d’associació, però que exerceixen funcions públiques i que agrupen 
múltiples actors de la pràctica de la modalitat esportiva que 
representin. Vegeu l’article 30 LD: 
 

1. Les Federacions esportives espanyoles son entitats privades, 
amb personalitat jurídica pròpia, l’àmbit d’actuació de les quals 
s’estén al conjunt del territori de l’Estat, en el desenvolupament 
de les competències que li són pròpies, integrades per 
Federacions esportives d’àmbit autonòmic, clubs esportius, 
esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, Lligues professional, si les hi 
hagués, i altres col·lectius interessats que promouen, practiquen 
o contribueixen al desenvolupament de l’esport. 

2. Les Federacions esportives espanyoles, a més de les seves 
pròpies atribucions, exerceixen, per delegació, funcions 
públiques de caràcter administratiu, actuant en aquest cas com a 
agents col·laboradors de l’Administració pública. 

 
Tal com Palomar i Terol expliciten, les federacions tenen un vincle 
associatiu que es deriva de l’acte de fundació com a associació emparat 
amb l’article 22 CE, però les funcions administratives que 
l’ordenament jurídic els atorga només s’originen una vegada 
reconegudes com a tals en seu administrativa i inscrites al registre; per 
això la inscripció no es considera constitutiva de l’associació però sí 
que ho és per la categoria de “federació” ja que és l’origen de les 
funcions públiques que l’hi són atribuïdes (Palomar Olmeda & Pérez 
González, 2013: 166). Els autors basen aquesta apreciació en el que 
estipula l’article 44.2 del Real Decreto 1935/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas (RDFD): “la inscripció produeix el reconeixement oficial 
als efectes de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte”. 
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És a dir, la inscripció de les federacions esportives és el que les 
revesteix de capacitat per a exercir les funcions públiques que 
l’administració considera que són necessàries per a gestionar l’esport, 
una pràctica que, com s’ha dit, és d’interès públic. Aquest mecanisme 
de reconeixement de les federacions, però, ve determinat per un altre 
reconeixement, que no està clar si és previ o concurrent, que és el de la 
modalitat esportiva. 
 

c) El reconeixement d’una modalitat esportiva 

 
El reconeixement de la modalitat esportiva és clau. Aquest 
reconeixement és el que determina que hi pugui haver una federació 
esportiva concreta i que, per tant, una pràctica quedi reconeguda en 
l’ordenament com a esport i sigui regulada per la LD o la LE. Segons 
l’article 8 el Real Decreto 1935/1991, de Federaciones Deportivas 
españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, entre requisits per 
iniciar l’expedient administratiu per tramitar el reconeixement i 
inscripció de les federacions esportives trobem “l’existència prèvia 
d’una modalitat esportiva oficialment reconeguda”87. Per al cas català, 
un dels requisits per constituir una nova federació catalana és 
“l’existència i la pràctica habitual prèvies d’un esport específic o una 
modalitat esportiva que no estiguin assumits per cap federació catalana 
reconeguda, o que no constitueixin una disciplina derivada d’una altra 
modalitat esportiva” (article 18.3.a LE). Tanmateix la relació entre el 
reconeixement de modalitat esportiva i la subsegüent autorització de la 
inscripció de la federació no està clara, ni en la llei ni en la 
jurisprudència.  
 

                                                 
87 Els requisits per l’obertura d’expedient per tramitar l’autorització de la inscripció al 
registre de la federació són els següents:  

a) L’existència prèvia d’una modalitat esportiva oficialment reconeguda. Fet 
que correspon decidir a la Comssió Directiva del Consejo Superior de 
Deportes.  

b) Atorgament davant notari de l’acta fundacional, subscrita pels promotors 
que hauran de ser, com a mínim 50 clubs esportius, que es trobin en 
almenys tres comunitats autònomes, o per sis federacions d’àmbit 
autonòmic. 

c) Documentació acreditativa de que es té el suport de, al menys, el 50 per 
100 dels clubs de la dita modalitat inscrits ens els corresponents registres 
esportius. 

d) Projecte d’estatuts que contemplin la possibilitat d’integrar-se, una vegada 
constituïda, de totes aquelles persones físiques o entitats a què es refereix 
l’article 1 RDFD. 
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Tal com considera la doctrina, la inscripció de la federació esdevé 
constitutiva per a que aquesta existeixi com a tal federació i pugui 
exercir les funcions públiques, i semblaria doncs que caldria un 
reconeixement de modalitat esportiva previ, però és la pròpia 
inscripció la que funciona com a tal reconeixement. De fet, Palomar i 
Terol reconeixen es tractaria d’un acte únic de reconeixement i 
inscripció: 
 

La tramitació del procediment de reconeixement correspon al CSD i la 
seva resolució a la Comissió Directiva d’aquest. L’acte es tradueix en un 
Acord de la Comssió Directiva del CSD que produeix, a més, l’efecte 
exprés d’aprovar els seus estatuts i ordenar la seva inscripció al Registro 

de Asociaciones Deportivas del mateix CSD. 88  (Palomar Olmeda & 

Pérez González, 2013: 167). 
 

D’entre la primera tipologia de competències del CSD que descrivia 
Lora-Tamayo trobem les que són rellevants per al cas que ens ocupa. 
Les competències de l’article 8 LD que indiquen la capacitat decisòria 
del CSD són:  
 

a) Autoritzar i revocar de forma motivada la constitució i aprovar els 
estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles. 
b) Reconèixer, pels efectes d’aquesta llei, l’existència d’una modalitat 
esportiva. 
e) Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i estatal. 
o) Autoritzar la inscripció de les societats anònimes esportives en el 
Registro de Asociaciones Deportivas, inscriure l’adquisició o venta de 
participacions significatives en el seu accionariat i autoritzar l’adquisició 
dels seus valors en els termes senyalats per l’article 22.2. 
p) Autoritzar la inscripció de les Federaciones esportives espanyoles en 
les corresponents Federacions esportives de caràcter internacional. 

 
Segons el que s’estipula a la llei, es podria dir que és la pròpia 
inscripció al registre la que fa que efectivament un esport es reconegui 
com a modalitat esportiva per part de l’ordenament, ja que la 
inscripció la reconeix com a federació a efectes de la LD i són les 
federacions les que integren les modalitats esportives i han de ser 
úniques per modalitat o per les que comparteixin un mateix concepte 
esportiu. Per tant, la relació entre ambdós actes jurídics no és clara: el 
reconeixement tant pot ser previ com concurrent a la inscripció de la 
federació. 

                                                 
88 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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Conceptualment, però, es tracta de dos actes jurídics que versen sobre 
dos fets diferenciats. En primer lloc, el reconeixement de la modalitat 
esportiva la qual tractaria de reconèixer un fet –l’existència d’un esport 
concret-. El segon acte, l’autorització de la inscripció al registre de la 
federació, dogmàticament equival a la constitució d’un altre fet que és 
l’existència d’una de federació i no una declaració. Analíticament, 
doncs, podríem considerar que primer caldria reconèixer el fet de la 
modalitat esportiva i després, un cop feta la petició per part de 
l’associació corresponent, caldria autoritzar la inscripció per tal que 
esdevingui federació. El reconeixement del primer fet, doncs, per tal 
que sigui qualificat com a modalitat esportiva per l’ordenament, hauria 
de seguir alguns criteris de qualificació.  
 
Jurídicament i a la pràctica, però, el procediment no queda diferenciat 
en dos actes jurídics i semblaria que els criteris per a l’autorització de la 
inscripció de la federació al mateix article 8 RDFD serveixen de 
catalitzador per reconèixer la modalitat esportiva: 
 

a) Existència de la corresponent Federació internacional, reconeguda 
pel Comitè Olímpic Internacional, i la seva importància. 

b) L’interès esportiu nacional o internacional de la modalitat. 
c) La implantació real de la modalitat esportiva al país, com la seva 

extensió. 
d) La viabilitat econòmica de la nova Federació. 

 
Com es pot veure l’apreciació de l’interès i la implantació de la 
modalitat és fonamental a l’hora d’aprovar la constitució d’una 
federació esportiva, però aquesta apreciació es deixa a la valoració que 
en faci a criteri propi el CSD en atenció a les proves documentals que 
se li aporten. Caldrien alguns criteris de qualificació, en primer lloc a 
l’hora de reconèixer la modalitat esportiva com a tal i, en segon lloc, 
per autoritzar la inscripció de la federació corresponent, és a dir primer 
per verificar que veritablement estem tractant d’un esport, i en segon 
lloc per inscriure la seva federació de forma “única”. Actualment 
ambdues consideracions recauen en el mateix òrgan i valorar-ho està 
en el seu àmbit de discrecionalitat. 
 
També caldria valorar si és que aquesta poca clarificació no està basada 
precisament en l’autonomia del sistema esportiu, és a dir, que cada 
esport s’ha d’auto-definir com a tal i en el fons el sistema jurídic ha de 
restar obert a les noves pràctiques i consideracions; per tant, establir 
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uns criteris de reconeixement rígids podria anar en contra de la 
naturalesa de l’esport i del seu sistema normatiu propi. 
 
Cal tenir en compte que, existeix una diferència entre les competències 
que s’especifiquen a la LD i a la LE per als consells de l’esport; la LD 
reconeix com a competència del CSD el reconeixement d’una 
modalitat esportiva, així com també ha d’autoritzar la inscripció de les 
federacions al Registro de Asociaciones Deportivas, mentre que a 
l’article 35.4 de la LE s’especifica la competència del CCE referent a 
l’autorització de la inscripció de les federacions catalanes al Registre 
d’Entitats Esportives però no el reconeixement de modalitats 
esportives.  Amb tot, malgrat que l’esport pot ser, i segons la llei 
catalana és, una competència exclusiva autonòmica, com he posat de 
manifest se segueixen exercint competències a nivell estatal avalades 
pel TC. Per tant potser es podria parlar d’una preeminència de facto 
del reconeixement de modalitat esportiva del CSD, davant l’actuació 
del CCE, seguint aquesta línia la LE estableix com un dels criteris pel 
reconeixement d’una nova federació esportiva catalana89 és el fet de 
l’existència de reconeixement de modalitat esportiva pel COI o per 
una federació estatal, continental o mundial (article 18.4.c) LE). 
 
Malgrat això, és sabut que degut a aquesta manca de clarificació en el 
procediment i requisits per al reconeixement de la modalitat esportiva 
en l’àmbit jurídic, es produeixen conflictes a l’hora de valorar 
l’existència de modalitats esportives ja que es basa en l’apreciació de la 
prova documental aportada. Un exemple és el cas del Shorinji Kempo, 
esport de lluita, que se li va denegar el reconeixement de modalitat 
esportiva diferenciat del Karate i el Kempo90, el TS de Canàries no va 
apreciar aquesta diferenciació i tampoc va considerar suficientment 
provada la implantació de la modalitat esportiva al territori; cosa que a 
falta de criteris legals explicitats va permetre que es denegués la 
inscripció de la federació de Shorinji Kempo. 
 

                                                 
89  Llei de l’Esport, article 18.4.: Per al reconeixement d’una nova federació esportiva 

catalana s’han de tenir en compte, entre d’altres, els criteris següents:  
a) L’acreditació de viabilitat econòmica autònoma de la nova federació.  
b) L’informe previ de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
c) El reconeixement de la modalitat esportiva pel Comitè Internacional Olímpic o 
per una federació esportiva de nivell estatal, continental o  mundial. 
d) La constitució prèvia com a unió esportiva de clubs durant un període mínim de 
tres anys 
90 Vegeu la Sentència del Tribunal Superior de Canàries, de 8 de gener 1999. 
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Un altre cas molt rellevant és el del futbol sala, sobre el qual també hi 
ha hagut discussió ja que diferents entitats esportives van demanar la 
inscripció com a federació, tant a nivell estatal com autonòmic, però 
en els diferents casos els tribunals han resolt contràriament perquè 
aquest esport ja quedava englobat dins la federació de futbol existent91. 
El cas també va ser resolt, tot i que no versava directament sobre el 
reconeixement propi de la modalitat sino sobre l’actuació del CSD pel 
Tribunal Suprem al 198992. En aquest cas es posava de manifest que 
manca d’informe favorable sobre l’existència d’una modalitat esportiva 
per part del CSD no suposava una resolució per silenci administratiu 
positiu, i que aquest informe és requisit essencial per procedir a la 
inscripció al registre (la qual també ha de venir autoritzat pel CSD); 
informe que no es va aconseguir per al cas de la Federació espanyola 
de Fubtol Sala.  
 
En definitiva, és problemàtic el fet que no hi hagi una especificació 
conceptual sobre com s’hauria de reconèixer una modalitat esportiva 
amb entitat pròpia, és a dir, per reconèixer un esport diferenciat. Això 
té dues implicacions tal i com està dissenyada la normativa actual; en 
primer lloc que no hi hagi criteris clars de reconeixement però alhora 
que es tendeixi a una implantació estàtica de la pràctica esportiva 
perquè un cop una modalitat queda inclosa en una federació, entesa 
com una especialitat esportiva dins una modalitat, aquesta és molt 
difícil que pugui constituir-ne una de nova. 
 
En altres paraules, aquest disseny normatiu fa que les especialitats 
esportives que s’incloïen dins una modalitat però que tanmateix poden 
haver evolucionat de manera diferenciada de la pràctica esportiva 
principal no es puguin deslligar de la federació primigènia d’on 
formaven part, ja sigui degut a l’evolució de normativa pròpia o per 
una major implantació social que faci que ja no necessitin l’aixopluc 
d’una modalitat esportiva principal. Alhora, també provoca que es 
puguin reconèixer modalitats esportives i subsegüents federacions com 

                                                 
91 Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, de Sevilla, de 3 de juliol de 
2000, Sala del contenciós administratiu (RJCA\2000\1478). 
92 Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juny de 1989 (RJ\1991\9267) per la que es 
resol un recurs extraordinari de revisió contra la sentència de l’antiga Sala Tercera del 
Tribunal Suprem de 2 de novembre de 1987, que confirmava la Sentència de la Sala 
Segona de la Jurisdicció de l’Audiència Nacional de 3 d’abril de 1985 que deixaven 
sense efecte la Resolució del Consejo Superior de Deportes sobre la denegació de la 
inscripció de la federació de futbol sala. 
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és la fotografia subaquàtica 93 . Però, per contra, també es podrien 
excloure pràctiques esportives sense un criteri clar. 
 
En definitiva, el CSD té la potestat per definir i decidir l’univers del 
discurs. És a dir pot decidir si una pràctica esportiva pot entrar o no a 
formar part del grup de modalitats esportives reconegudes per 
l’ordenament i a les quals se’ls aplicaria la normativa vigent, així com 
també pot definir si les competicions són caràcter professional i 
estatal, i decidir sobre la constitució de federacions esportives, però no 
n’ha explicitat aquestes propietats rellevants. 
 
A això, però, cal afegir que tal com indica al precepte competencial 8. 
b) LD, només reconeix “als efectes d’aquesta llei” l’existència d’una 
modalitat esportiva; això vol dir, que podríem parlar d’un esport o 
modalitat esportiva reconeguda jurídicament i d’un esport o pràctica 
esportiva que no és reconeguda jurídicament com a modalitat 
esportiva però que existeix. No demanar aquest reconeixement oficial 
pot molt ben ser una decisió política dels actors implicats en una 
pràctica esportiva emergent. De fet, es podria considerar si aquest 
reconeixement oficial que a priori millora les condicions dels clubs i 
els i les esportistes, ja que poden ser reconeguts com a atletes, encaixa 
o no amb les dinàmiques de la pràctica.  
 

3.4. Particularitats del cas dels e-sports 

rellevants per a la teoria del dret 
 
Les particularitats del cas dels e-sports que poden ser rellevants per la 
teoria del dret i que afectarien a concepcions de la teoria del sistema 
jurídic són diverses. En primer lloc trobem la plena incorporació de 
l’entorn digital en la pràctica social i jurídica, així com també en la 
definició de l’àmbit d’actuació jurídic; en segon lloc, la intervenció 
d’una multiplicitat d’actors de forma independent entre els quals 
podem trobar els mateixos destinataris de la norma, és a dir el paper 
determinant de la comunitat de practicants; i en tercer lloc un procés 
de construcció de la pràctica que va del global al local i no del local al 
global.   
 

                                                 
93  Vegeu el llistat de modalitats esportives i federacions reconegut pel Consejo 
Superior de Deportes disponible online: 
http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/modalidades_especialidades/  

http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/modalidades_especialidades/
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Una de les primeres particularitats rellevants són els nous límits del 
que fins ara s’havia entès conceptualment com la pràctica esportiva. 
Generalment l’activitat física s’hauria entès practicada eminentment en 
un espai físic, i de fet, és així també en el cas dels e-sports, però 
aquesta pràctica es canalitza en un entorn digital, és a dir, que 
l’objectiu de la pràctica i les seves regles afecten la dimensió digital i no 
la física; cosa per la que els anomenem esports electrònics.  En 
definitiva aquesta pràctica esportiva fusiona de manera clara l’espai 
analògic i el digital i és exemple paradigmàtic d’aquest contínuum 
analògic-digital propi de la societat informacional. Aquest aspecte té 
implicacions conceptuals i normatives; en primer lloc cal reinterpretar 
els conceptes atenent a les noves pràctiques, en aquest cas la idea 
d’esport.  
 
Una altra manifestació de la implantació de l’àmbit digital és la 
naturalització de la idea que ja Lessig plantejava que era “el codi és 
dret” (Lessig, 2006). És a dir, cal tenir en compte que en un context 
digital la pràctica queda eminentment definida i limitada pel codi 
programat; per tant, aquesta estructura, que fent un símil englobaria 
tant l’estructura institucional com la vessant formalista que delimita el 
sistema normatiu (no la vessant convencional) és un pilar fonamental 
per la pràctica ordenada. Passant a l’exemple dels e-sports, en aquests 
jocs els jugadors tenen limitat el seu radi d’acció pel codi, no poden fer 
el que es coneix com faltes intencionades estratègiques, però això no 
és un defecte ni un perjudici, de fet, aquest es podria considerar que és 
una de les seves virtuts. Aquest aspecte estructural basat en el codi 
permet que els jugadors demostrin la seva destresa en un entorn més 
“escèptic” vers el que serien les faltes intencionades estratègiques, i en 
aquesta línia s’ha plantejat que l’esport electrònic podria ser la forma 
de preservar l’essència de l’esport modern de perfeccionament i 
pràctica, davant la perspectiva de que aquest sigui considerat un simple 
duel entre contrincants (Jonasson, 2016). Alhora, també cal dir que 
aquest fet social de la incorporació estructural del codi ha estat 
acceptat convencionalment i és base d’altres fets socials i, per tant, és 
un aspecte que la teoria del dret podria tenir en compte. 
 
En segon lloc, la forma com s’ha forjat la pràctica, servint-se de 
l’entorn digital i una intervenció constant dels actors, indica certs 
canvis en els fets socials que constitueixen el que seran les 
convencions normatives; la comunitat de practicants aquí juga un 
paper fonamental i no està delimitada per uns límits jurisdiccionals 
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com l’estat. Per una banda, la comunitat de practicants exerceix el 
control entre parells, però per l’altra també serveix com a motor per a 
la innovació en el joc i la formació de nous jugadors, cosa que tenen 
molt en compte els desenvolupadors i els organitzadors 
d’esdeveniments (autoritats competents).  
 
Per tant, malgrat que hi ha una  autoritat competent per dictar normes 
(en el cas del LoL seria Riot), la comunitat94 és el pilar fonamental per 
al desenvolupament normatiu del sistema en qüestió –en definitiva, 
estaríem davant un exemple pràctic del que indiquen Andrew Murray i 
Chris Reed en els seus treballs sobre les normes a internet (vegeu el 
capítol 5). Més concretament, reconeixement de l’autoritat competent 
segueix el model que planteja Reed respecte la importància del 
reconeixement efectiu com a autoritat que genera unes normes amb 
“sentit” per la comunitat per al tema concret en qüestió, en definitiva, 
que la regla de reconeixement ha de quedar qualificada per 
l’acceptació95; no pas una autoritat que exerceix com a tal per la inèrcia 
del sistema normatiu; i també tenir en compte que no abraça tots els 
àmbits de la pràctica malgrat les tendències unificadores en un sol 
sistema.   
 
Un altre aspecte de la digitalització és que degut a les possibilitats 
tècniques actuals és possible monitoritzar tota la pràctica (totes les 
partides) i malgrat que podria comportar un debat respecte el control i 
la intimitat dels participants, és acceptat com un mètode normal i 
regular en el context actual. Aquí l’acceptació vindria demostrada per 
la no contestació i per l’assumpció general que aquest és un aspecte 
més de la pràctica. A més, el desenvolupador del joc i propietari de la 
plataforma de joc, d’acord amb els termes i condicions que tot jugador 
ha d’acceptar, es guarda el dret d’expulsar de la comunitat els qui 
infringeixin alguna norma. Lligat a aquest aspecte, i com un element 
més per demostrar l’acceptació del control, trobem la forta implicació 
de la comunitat de practicants, els jugadors i jugadores, a la xarxa en 
debatre i demanar explicacions, no solament en la plataforma de joc, 
sinó també en altres xarxes socials; aquest aspecte és molt definitori 

                                                 
94 Aquí la noció comunitat fa referència al conjunt de jugadors i jugadores d’arreu, 
també es podrien incloure el conjunt seguidors de les competicions. Serà rellevant la 
idea de comunitat i la seva incorporació en la teoria del dret, en el seu sentit 
sociològic.. 
95 No es perd de vista, però, que aquesta acceptació ha de poder ser demostrada i 
identificada d’alguna manera, i tampoc hi ha acord entre els teòrics sobre què pot ser 
qualificat per demostrar l’acceptació. 
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també de l’entorn i institucionalització de la pràctica (Taylor, 2012).  
Afegit a això trobem l’existència d’uns codis de conducta que s’han 
implementat de forma molt generalitzada entre la comunitat de 
practicants i que fan que aquesta mateixa controli també l’adequació 
de la conducta dels seus companys de joc.  
 
En tercer lloc, altra particularitat rellevant és la construcció del global 
al local no del local al global; s’inverteixen els processos i això no està 
concebut en la normativa perquè metodològicament, com s’ha 
apuntat, la vinculació entre dret i estat també queda plasmada en la 
concepció dels processos i en la relació entre els sistemes normatius de 
les pràctiques i el sistema jurídic que pretén incorporar-les. Aquesta 
dinàmica és una conseqüència de la superació de la divisió entre 
nacional i internacional en les pràctiques quotidianes, la qual és 
facilitada enormement  per l’entorn digital. És a dir, el que fins ara s’ha 
pogut teoritzar a nivell abstracte pel que fa la relació entre el concepte 
de dret i la noció d’estat, és a dir, els arguments de varis autors en 
favor de la desvinculació metodològica dels conceptes de dret i estat 
(vegeu el capítol 4), a nivell pràctic ja s’està duent a terme.  
 
Fins ara els arguments que defensen una concepció no-estatalista del 
dret s’havien entès des del punt de vista de constatar l’existència d’un 
dret supranacional amb veritables efectes normatius sobre la pràctica 
intra-estat (com és el cas de MacCormick respecte el dret comunitari), 
o sobre l’existència de disposicions normatives supra-estatals d’origen 
intergovernamental o privat que constitueixen el que es coneix com a 
soft-law. Si bé tot això és cert, l’exemple dels e-sports ens dóna un altre 
argument en favor d’aquesta ruptura conceptual metodològica dret-
estat per la teoria del dret, un argument purament funcional degut a la 
implantació de les TIC en la societat; amb la implantació massiva de 
les TIC els individus poden organitzar pràctiques a nivell global i fer-
les efectives sense tenir en compte els límits competencials ni 
jurisdiccionals dels estats. Aquesta és una dimensió més de la 
connectivitat que plantejava el cas Uber, ara veiem com les pràctiques 
dels individus poden ser reconegudes i implantades sense haver de 
passar primer la dimensió propera i anar-ne augmentant l’espectre, és a 
dir, s’obvia el fet d’haver de fer el pas gradual des de la dimensió local, 
a la regional i l’estatal, per després passar a la transnacional i 
internacional. 
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Els e-sports han estat construïts eminentment com una pràctica 
transnacional i dins un entorn analògic-digital. Així han esdevingut des 
de bon començament les seves autoritats competents i han actuat com 
a tal, per això, si bé es veritat que els e-sports podran ser reconeguts 
com a modalitat esportiva, i malgrat que caldrà superar algunes 
dificultats conceptuals degut a l’aspecte digital, normativament cal fer 
un pas més per adaptar la legislació esportiva i altra normativa a les 
pràctiques digitals, globals i amb una referència forta vers la comunitat.  
 

3.5. Conclusions del capítol 3 
 
En aquest capítol el cas dels e-sports i el reconeixement de les 
modalitats esportives es presenta com un exemple paradigmàtic del 
context informacional i la seva relació amb el dret. Posant l’èmfasi en 
el mecanisme de conjunció entre el sistema normatiu autònom de 
l’esport i el sistema jurídic, concretament l’ordenament jurídic 
espanyol. Aquest mecanisme és, en definitiva, l’autoritat del CSD i 
malgrat que el procediment no és clar, i que això podria ser un 
avantatge també pot generar problemes a l’hora d’encaixar la pràctica 
esportiva dels e-sports dins l’ordenament jurídic esportiu. 
 
Tot i això, a nivell relacional i funcional, l’esport també manté 
relacions importants amb el sistema jurídic, i hi és rellevant per 
diverses raons. Per una banda perquè com molts altres sectors de la 
nostra societat, l’esport ve regulat per les lleis de l’ordenament jurídic 
ja que és considerat com una pràctica d’interès públic a fomentar. El 
fonament d’aquesta activitat de foment, però també de control, de 
l’administració en l’esport ve avalat en l’ordenament jurídic espanyol 
per l’article 43.3 de la Constitució Espanyola de 1978.  Per això 
l’esport queda regulat per l’ordenament en diversos aspectes i, malgrat 
que l’organització esportiva (clubs, federacions, lligues i/o 
competicions) són considerats d’àmbit privat, l’administració actua en 
l’àmbit de l’esport. 
 
En segon lloc perquè la pràctica esportiva, dins de cada modalitat 
esportiva, constitueix un sistema normatiu propi ja que cada esport 
tindrà la seva normativa i les seves autoritats competents per al seu 
ordenament; però alhora hi ha un sistema conjunt per tot l’esport. És a 
dir les normes de cada modalitat esportiva són definides per la pròpia 
comunitat de practicants,  però alhora també hi ha un sistema global 
que fa referència l’esport en conjunt. Aquest sistema normatiu segueix 
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unes pautes similars a les del sistema jurídic; l’esport es constitueix en 
un sistema normatiu propi independent de l’estat sobretot a nivell 
internacional, en aquest sistema hi trobem les normes primàries 
referents a les obligacions de la pràctica, i les  normes secundàries on 
trobem la regla de reconeixement vers l’autoritat competent i les regles 
referents a la producció normativa i l’adjudicació.  
 
I, finalment, és rellevant la relació que s’estableix entre aquest sistema 
normatiu autònom i el sistema jurídic. En especial, és important veure 
com en aquest cas, un sistema normatiu que fa referència a una 
pràctica que s’auto-anomena “esport” requereix d’un reconeixement 
de l’ordenament jurídic per a poder ser reconegut legítimament com a 
tal, sobretot respecte als drets dels i les esportistes. L’autonomia 
organitzativa es vehicula dins el sistema jurídic en base al dret 
fonamental d’associació, en el cas actual l’article 22 de la Constitució 
espanyola, tanmateix, l’organització esportiva té una dimensió híbrida 
entre l’àmbit públic i el privat; i el reconeixement públic de la 
modalitat esportiva té caràcter constitutiu vers certs aspectes. 
 
La teoria jurídica que lliga la identificació del dret amb la identificació 
del sistema jurídic i alhora amb la idea de plenitud i unicitat del dret 
dins el marc de l’estat, costa de per si d’encabir en un àmbit com és 
l’esport ja que tractem de la relació de diferents sistemes normatius 
autònoms amb el sistema jurídic, tanmateix amb la introducció de 
l’esport electrònic es fan palesos aquests i altres desajustos en la teoria. 
 
Actualment, com qualsevol altre cas, la pràctica de l’e-sport no escapa 
de la regulació, en efecte la majoria de clubs són societats limitades o 
anònimes i els jugadors mantenen una relació pseudo-laboral amb 
aquests, però al no tenir reconeixement com a esport no es poden 
constituir com a societats anònimes esportives ni els jugadors poden 
ser reconeguts com a esportistes d’elit o atletes. Entrar en 
l’ordenament jurídic com un esport reconegut comporta un 
reconeixement de la pràctica i, com s’ha vist, la revesteix d’interès 
públic, per exemple l’esport formatiu pot rebre ajudes i subvencions, i 
els jugadors d’elit tindran una protecció específica; tanmateix, el 
control en la definició de la pràctica i l’organització de la seva 
institucionalització, que ara s’ha mantingut alguns desenvolupadors 
dels jocs i organitzadors d’esdeveniments, sortirà del control d’aquests 
actors passant a una federació.   
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Un cas com el dels e-sports planteja la importància que hauria de tenir 
per la teoria del sistema jurídic i l’ordenament jurídic la identificació de 
les propietats rellevants en la definició de la pràctica o del cas 
individual en l’univers de casos. Si bé aquestes propietats rellevants 
venen identificades per l’aplicador del dret, si creu que pot integrar la 
llacuna mitjançant mecanismes com l’analogia, o pel creador del dret, 
si creu que cal una nova previsió legal; han de venir necessàriament 
informades per la comunitat de practicants. El cas és que en un 
context com el digital, on la pràctica adquireix noves propietats, on els 
actors implicats en la pràctica poden definir-ne els límits fora de la 
jurisdicció estatal competent, on les autoritats normatives ho són en 
atenció al contingut regulat, i que això ja s’ha naturalitzat en les 
generacions joves, fa que no es pugui obviar el fet que la definició del 
contingut de les normes jurídiques, identificant-hi llacunes o no, també 
ha de venir determinada per la relació entre la comunitat de practicants 
i les autoritats competents. 
 
Les constatacions i reflexions de l’apartat 3.4 apunten a una doble 
qüestió, les noves pràctiques que fusionen de manera efectiva la 
dimensió analògica i la digital i que permeten la coordinació dels 
individus sense intermediaris autoritzats per autoritats competents 
tradicionals tendeixen a: en primer lloc, posar en dubte la tesi de 
plenitud del dret i, en segon lloc, la necessària relació entre el sistema 
jurídic i un mecanisme únic d’identificació del dret. Ambdues 
qüestions deriven de l’assumpció metodològica que dret i estat 
constitueixen una identitat i el context actual ens dóna raons fortes per 
a un plantejament metodològic de l’estudi del dret diferenciat.   
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CAPÍTOL 4 – APSECTES D’UNA TEORIA DEL 

SISTEMA JURÍDIC I CONTRAPUNTS 
 
 

4.1. Introducció: la teoria del dret rebuda 
 
En aquest capítol em referiré a la teoria del dret rebuda i les propostes 
de diferents autors que plantegen una discussió a les assumpcions 
s’han consolidat amb aquesta. La teoria del dret rebuda no és un 
concepte de la teoria del dret, sinó que és una forma d’identificar el 
que en general s’ha anat transmetent de forma més o menys 
incontrovertida sobre el fenomen jurídic, especialment en el referent a 
la teoria del sistema jurídic.  
 
En la teoria del dret rebuda, s’hi podria incloure tant una definició del 
dret, que va molt lligada a la noció de sistema, fins a condicions per la 
seva existència i també aspectes de la dinàmica del sistema encaminats 
a la identificació del dret aplicable. És a dir, la teoria del dret rebuda, 
correspon a una concepció hegemònica del dret i el sistema jurídic que 
ve generalment associada a una concepció de l’estat, l’autoritat i 
eficàcia, alhora que s’assumeix que aquest sistema esdevé exhaustiu per 
a les relacions socials, és a dir, que tota pràctica social ha de restar-hi 
identificada o qualificada jurídicament (un aspecte que equivaldria al 
postulat de la plenitud del dret). 
 
Entre moltes concepcions del dret, es podria considerar que la 
dogmàtica del dret en general accepta la següent definició: el dret és 
una tècnica de motivació de conductes indirecta, composat per 
normes institucionalitzades l’incompliment de les quals comporta 
l’aplicació d’una sanció per mitjà d’una autoritat institucionalitzada 
(Moreso & Vilajosana, 2004). La concepció del sistema jurídic ve 
associada a aquesta definició del dret, en tant que aquest constitueix un 
sistema normatiu concret que és el jurídic. En consonància amb això, 
la teoria del dret podem dir que té dues inquietuds primordials; una és 
identificar els sistemes jurídics i la seva permanència en el temps, 
malgrat el canvi en les normes, i la segona és la identificació del dret en 
tant que normes. 
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Hi ha quatre aspectes de caire descriptiu96 que han estat transmesos 
per la teoria del dret i que han estat generalment assumits per gran part 
de l’acadèmia97: per una banda, l’eficàcia com a factor determinant per 
a l’existència del sistema jurídic juntament amb la tesi de plenitud del 
dret (en termes de Kelsen) o l’exhaustivitat del dret, i per altra banda, 
la identificació metodològica entre dret i estat juntament amb 
l’assumpció d’una jerarquia d’autoritats. Al meu entendre, aquests trets 
definitoris del dret i el sistema jurídic serveixen de marc de referència 
general per entendre i explicar el fenomen jurídic. La necessitat de 
poder identificar els sistemes jurídics així com de determinar-ne les 
autoritats competents, han fet d’aquests trets uns mecanismes 
explicatius fonamentals de la permanència dels ordenaments jurídics. 
 
Si bé sempre s’ha plantejat una versió alternativa respecte la visió 
entesa com a ortodoxa o hegemònica sobre el sistema jurídic, 
especialment des dels corrents sociològics i de la teoria pluralista, és 
també cert que les concepcions derivades del treball dels autors més 
coneguts de la teoria del dret com H.L.A. Hart (Hart, 2012)98 i H. 
Kelsen (Kelsen, 1988) són les que generalment s’empren a l’hora 
d’explicar la dinàmica del sistema jurídic (sobretot per identificar-lo). 
Els postulats d’aquests autors respecte el sistema jurídic, o del dret 
com a sistema normatiu, han estat discutits però també desenvolupats 
i presos com a punt de partida de múltiples treballs de teoria del dret, 
així com també acceptats per la dogmàtica jurídica. 
 
Tant la teoria de Hart com la de Kelsen es poden identificar amb el 
que podríem anomenar com positivisme jurídic. La teoria del dret 
rebuda conté aspectes molt importants de la teoria d’ambdós autors, 
tant sobre l’aspecte més sistèmic, com el substantiu sobre la naturalesa 
del dret. Per Hart el dret és un fet social independent de la moral, i per 

                                                 
96 Aquí em refereixo a la part de la teoria del dret que se centra en aspectes de la 
identificació del dret i no pas en la justificació del dret. Deixo fora, per tant, la idea 
de justícia i també la relació entre dret i moral. 
97 La teoria del dret rebuda, concretament en aquests aspectes que tracta la teoria del 
dret, és generalment adoptada tant entre l’acadèmica com entre els actors de la 
pràctica jurídica, s’equipara amb el que seria una teoria del dret ortodoxa en termes 
de Roger Cotterrell (Cotterrell, 1997). Amb tot, però la crítica vers aquesta teoria del 
dret ortodoxa, lligada a l’existència de l’estat i al positivisme, és molt variada i trobem 
una diversitat d’enfocaments molt important.  
98 Si bé no és la interpretació que en fa la majoria de l’acadèmia, cal recordar que 
Hart defineix el seu treball com un exercici de teoria descriptiva de caire sociològic 
sobre el concepte de dret. 
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Kelsen un fenomen autònom i diferenciat de les concepcions morals. 
La teoria del dret rebuda se sustenta en una concepció a priori sobre 
una jerarquia d’autoritats i l’eficàcia del sistema, i es focalitza en la 
identificació del dret i del sistema.  
 
Kelsen proposa una teoria pura del dret, deslligada de criteris 
valoratius i de criteris fàctics, i teoritza que tot sistema jurídic existeix 
en tant que hi ha una norma bàsica o fonamental que dóna sentit a la 
validesa com a existència del dit sistema 99 . Aquesta norma té un 
problema fonamental i és que no es podria identificar amb cap norma 
de les existents al sistema donat que, tal com Kelsen reconeix, és una 
qüestió de creure que hauria d’existir tal norma no pas de constatar-ne 
l’existència (Kelsen, 1988). 
 
Hart planteja una teoria del dret basada en els fets socials i la teoria del 
sistema jurídic es basa en la unió de les normes primàries i les normes 
secundàries. Les normes primàries defineixen drets i obligacions, les 
normes secundàries confereixen poders i versen sobre altres normes, 
és a dir són les pròpies del sistema com ara les regles de canvi, les 
d’adjudicació i la regla de reconeixement. La regla de reconeixement és 
el catalitzador de l’existència del dret modern en tant que sistema 
jurídic, aquesta serveix per identificar el dret vàlid dins l’ordenament 
així com també per identificar les autoritats competents per dictar 
normes i fer-les complir (els qui han de professar el punt de vista 
intern vers els sistema) (Hart, 1961). La regla de reconeixement pot ser 
entesa com un fet social que ha de poder ser identificable i que 
s’identifica amb una convenció (Marmor, 2011; Vilajosana, 2007). 
 
En definitiva, la teoria del dret rebuda de Hart n’extreu el concepte 
d’eficàcia, dissociat del de validesa, per a l’existència del sistema; un 
sistema jurídic té com a condicions necessàries i suficients de 
l’existència l’acceptació dels oficials jurídics (el seu punt de vista 
intern) i la convergència en el comportament dels destinataris. La regla 
de reconeixement de Hart, permet identificar tant el dret vàlid del 
sistema, com les autoritats competents per dictar-lo i per aplicar-lo. El 
dret, per tant, és essencialment dependent d’una autoritat unificada 
sota el criteri de la regla de reconeixement; una autoritat que 
coherentment s’identifica amb l’estat. De Kelsen és rellevant veure 
com aquesta jerarquia d’autoritats el que fer és instanciar la cadena de 

                                                 
99  Per a Kelsen la validesa equival a l’existència. Si una norma és invàlida serà 
inexistent. 
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validesa de les normes i també pretén fer una explicació del dret de 
manera que esdevingui complet, que pugui englobar tota pràctica 
social. Alhora, la tesis de les esferes de validesa de Kelsen és 
especialment útil per comprendre l’eficàcia normativa i la dinàmica de 
les normes dins el sistema. 
 
Per poder identificar l’impacte del canvi tecnològic en la teoria del dret 
rebuda, i proposar alguns canvis metateòrics, primer cal explorar en els 
aspectes de la teoria del sistema jurídic i algunes crítiques rellevants les 
quals ajudaran a comprendre la rellevància dels plantejaments dels 
teòrics de dret a internet (capítol 5). En les seccions següents, doncs, 
exposaré: en primer lloc, la teoria del sistema jurídic com a sistema 
institucional de Joseph Raz, una teoria que, tot i que discutida, és una 
de les més acceptades arreu de l’acadèmia de la teoria del dret; en 
segon lloc exposaré com s’incardina el canvi en la teoria del sistema 
jurídic de caire positivista i analític a partir del treball de Carlos E. 
Alchourrón i Eugenio Bulygin; i finalment, exposaré algunes 
concepcions teòriques crítiques amb la identificació sistemàtica del 
dret amb l’estat i amb la concepció unitària del sistema jurídic. 
 

4.2. Una teoria del sistema jurídic  
 
Per abordar l’impacte dels casos en discussió en aquesta tesi, exemples 
paradigmàtics dels reptes que planteja el canvi tecnològic associat a la 
Societat de la Informació, caldrà centrar ara l’atenció a en la teoria del 
sistema jurídic (TSJ) derivada de la teoria del dret rebuda. Només així 
es podrà plantejar fins a quin punt és recomanable fer alguns canvis 
meta-teòrics en l’aproximació de la teoria del dret en la SI. 
 
La TSJ més àmpliament reconeguda, en el sí del positivisme analític i 
del dret com a institució social, és la de Joseph Raz. Raz en el seu 
article “The Institutional Nature of Law” (Raz, 2009: 103-121) fa un 
exercici de teoria o filosofia del dret en tant que, segons ell afirma, 
aquesta està compromesa amb la universalitat i necessitat, a diferència 
de la sociologia del dret que se centra en els casos particulars100. La 
seva inquietud, doncs, és poder definir el sistema jurídic en els seus 
trets universals i analíticament identificables, cosa que permeti 
diferenciar el sistema jurídic de qualsevol altre sistema normatiu.  
 

                                                 
100 Aquesta seria la noció d’anàlisi conceptual de Raz. 
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Raz afirma que els sistemes jurídics existeixen sempre que hi hagi un 
element estructural que és l’existència de les institucions primàries 
encarregades d’aplicar les normes, que aquestes normes siguin 
preexistents i que les seves decisions siguin vinculants fins i tot quan 
es tinguin per incorrectes. 
 

Es un tret necessari de tots els sistemes jurídics (1) el que continguin 
normes que estableixin institucions primàries, (2) que el dret pertanyi 
als sistemes sempre que les institucions primàries tinguin el deure 

d’aplicar-lo i (3) que tinguin límits.
101

 (Raz, 2009: 115). 

 
Amb tot, però, els sistemes jurídics es caracteritzen genuïnament per 
tres aspectes de caire funcional o relacional; la comprensivitat o el ser 
complectiu 102  (Legal Systems are Comprehensive), la supremacia (Legal 
Systems Claim to be Supreme) i l’obertura (Legal Systems are Open Systems). 
 
Aquestes característiques són les que defineixen un sistema jurídic 
segons Raz, si bé completesa resulten ser unes característiques 
analíticament útils per identificar els sistemes jurídics diferenciats 
d’altres sistemes normatius, també aquesta TSJ duu aparellada unes 
concepcions que construeixen una narrativa del dret i una postulats 
meta-teòrics dins la teoria del dret rebuda que plantegen dificultats per 
adaptar la dita teoria al nou context de la societat de la informació. 
Aquestes concepcions que marquen un punt de vista meta-teòric es 
desprenen també de les idees de Raz i de la seva interpretació i crítica a 
Hart i Kelsen. 
 

a) Comprensivitat, supremacia i obertura 

 
El primer aspecte que caracteritza els sistemes jurídics és la 
comprensivitat, un terme que faria referència al fet d’abarcar-ho tot 
(Raz en anglès fa servir la paraula comprehensiveness). Tal com Raz ho 

                                                 
101 Text original en anglès, traducció pròpia. 
102 El terme complectiu refereix al que és envoltant o abraçador. Aquesta potser seria 
la traducció més acurada del terme anglès comprehensiveness en aquest cas, tanmateix, 
per qüestions de facilitar l’associació de conceptes faré servir el terme comprensivitat 
en català. Respecte el terme comprensivitat també cal dir que el terme no existeix 
com a tal en català; quelcom pot ser comprensiu (adjectiu) però no es podria 
substantivar, caldria doncs fer servir termes com integració, inclusió, abraçament, 
etc, però tampoc serien adequats per a traduir el que Raz vol expressar. Sabent això, i 
només amb l’afany de poder traduir el terme anglès en el sentit que li dóna Raz, faré 
servir la traducció de “comprensivitat”.   
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descriu la comprensivitat fa referència a la forma com el sistema 
jurídic exerceix la seva autoritat, el sistema jurídic proclama la seva 
autoritat per a poder regular totes les formes de comportament social 
en una comunitat (Raz, 2009: 117). Raz concreta que la comprensivitat 
fa referència a la pretensió de regular però no al fet que tot 
comportament quedi regulat pel sistema. En efecte, especifica que el 
fet que el sistema es limiti a permetre o deixar sense regulació un 
àmbit és ja de per si una forma de regular.  
 
Raz, però, accepta que hi ha altres sistemes normatius que no 
considerem jurídics que també poden tenir pretensió de 
comprensivitat, com, per exemple el cas de la religió. Entén, doncs, 
que hi podrien haver casos de sistemes normatius difícils de 
determinar en el seu aspecte jurídic o no. Aquest aspecte queda poc 
clar i no sembla doncs que es pugui afirmar que el sistema jurídic en 
sigui per se, sinó que d’entre les múltiples pretensions d’autoritat sobre 
els altres sistemes un acaba prevalent i esdevé l’únic sistema 
qualificable com a jurídic en una comunitat o societat.  
 
De la teoria de Raz, es desprèn que ell podria acceptar que hi ha una 
competència entre sistemes normatius, i que varis podrien ser 
considerats sistemes jurídics, per això en la seva identificació dels 
sistemes jurídics posa l’èmfasi en l’aspecte relacional dels dits sistemes 
i afirma que el sistema jurídic seria el sistema institucionalitzat que 
esdevingués més important en una societat.  
 
La característica de la supremacia (supremacy) es desprèn, doncs, de la 
primera. Segons Raz,  el sistema jurídic reivindica autoritat per a 
ordenar i regular els altres sistemes normatius institucionalitzats que 
tinguin influència en una comunitat. La supremacia del sistema jurídic 
es manifesta en la capacitat de permetre, limitar o imposar condicions 
que té aquest per damunt d’altres ordenaments normatius (Raz, 2009: 
118). 
 
Malgrat que Raz reconeix que com a qüestió de fet dos sistemes 
jurídics podrien conviure i ser aplicats en un mateixa comunitat, com a 
qüestió de dret no ho podrien fer. S’entén, doncs, que a nivell pràctic 
podem trobar-nos davant una situació que en l’àmbit conceptual no 
podria ser possible, ja que és una característica definitòria del concepte 
de sistema jurídic que aquest sigui suprem en la comunitat sobre la 
qual opera. Veiem doncs, que el mateix Raz podria reconèixer que a 
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nivell meta-teòric s’assumeix un postulat referent al sistema jurídic que 
no s’ajusta a la realitat. Raz, tracta d’ajustar-ho mitjançant la 
característica de l’obertura. 
 
La característica de l’obertura (opnennes), segons Raz, fa referència a la 
capacitat del sistema jurídic de donar força executiva a normes que no 
hi pertanyen. Raz argumenta que tots els sistemes jurídics han de ser 
oberts perquè, si bé per una banda, són suprems i complets en tant 
que reconeixen i permeten que altres ordenaments normatius operin 
en una comunitat, per l’altra, fomenten i donen suport a l’existència 
d’aquests:  
 

És una característica dels sistemes jurídics que fomentin i donin 
suport a altres formes d’agrupació social. Els sistemes jurídics ho 
aconsegueixen a través de la defensa i l’aplicació dels contractes, 
acords, regles i costums dels individus i col·lectivitats i executant 

mitjançant les regles de conflictes de lleis el dret d’altres països.103 

(Raz, 2009: 119). 

 
Raz, però, expressa dues precaucions conceptuals a aquesta 
característica. Una és que s’ha d’entendre de manera que el sistema 
adopta aquestes altres normes a les quals està obert i, a més, s’ha 
d’entendre que el sistema jurídic permet que aquests ordenaments 
normatius operin com a tal mitjançant el seu reconeixement. Per tant, 
el sistema adopta aquestes normes de caràcter privat, sempre que el 
sistema jurídic explícitament es proposi respectar les normes de 
l’ordenament normatiu de la comunitat a les quals fan referència o que 
permeti que una comunitat s’autoreguli i, per tant, s’entén que les 
normes seran producte d’aquesta concessió.  
 

b) Exhaustivitat, unitat i permanència 

 
La teoria institucional del sistema jurídic de Raz es trasllada a la teoria 
del dret rebuda com també ho fan els postulats de Hart i Kelsen. En 
aquest sentit el sistema jurídic en la teoria del dret rebuda assumeix 
alguns postulats estructurals que deriven de les idees de comprensivitat 
supremacia i obertura; l’exhaustivitat, la unitat i la permanència.  
 
A partir de tot el que exposa, sembla que Raz reconeix que hi podrien 
haver varis sistemes institucionalitzats en una mateixa societat, 

                                                 
103 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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tanmateix recalca que el que fa que un sistema esdevingui jurídic és la 
forma com es relaciona amb els altres sistemes. Raz fa servir el terme 
comprensivitat per expressar una qualitat relacional del sistema, altres 
autors manifesten aquesta qualitat relacional que “tot o abarca” amb el 
terme de plenitud. La noció de comprensivitat  de Raz equivaldria a la 
idea de plenitud en la seva vessant normativa. 
 
Una concepció de la plenitud, o la tesi de plenitud del dret, refereix al 
Principi de Prohibició que estima que “el dret és complet perquè és 
una veritat lògica que tots els comportaments que no estan prohibits 
estan permesos (és a dir, que tot el que no està prohibit està 
permès)”104 (Moreso & Vilajosana, 2004: 112). Aquesta tesi, però ha 
estat refutada tant en el seu sentit fort com el sentit dèbil per Moreso i 
Vilajosana a partir dels treballs d’Alchourrón i Bulygin105 . Tal com 
Cristina Redondo planteja, una altra idea de plenitud o complitud del 
dret dins el sistema jurídic pot ser entesa com a ideal de finitud 
(Redondo, 2006), semblaria doncs que es pot instanciar en un ànim 
d’exhaustivitat. L’exhaustivitat s’entén com la necessitat del sistema 
jurídic de poder identificar les pràctiques socials com a legals o 
il·legals, és a dir la necessitat de realitzar una qualificació jurídica de les 
accions, malgrat que sempre hi poden haver pràctiques o casos no 
presos en consideració. Per tant, la idea de plenitud resultarà 
equivalent a la visió normativa de la comprensivitat, és a dir que el 
sistema jurídic ha de poder regular o reconèixer tota pràctica social i, 
per tant, ésser exhaustiu. 
 
De la teoria de Raz i també d’altres teòrics dels dret, com Kelsen o 
Alchourrón i Bulygin, podríem dir que un postulat meta-teòric de la 
teoria del dret rebuda i de la teoria del sistema jurídic és l’exhaustivitat 
del sistema jurídic i del dret. Forma part de la teoria del dret rebuda i la 
teoria del sistema jurídic la idea que qualsevol conducta ha de quedar 
identificada en un àmbit de la legalitat determinada per una autoritat 
competent, és a dir tota conducta s’ha de poder qualificar com a legal 

                                                 
104 Text original en castellà, traducció pròpia. 
105 El sentit dèbil del principi de prohibició indica que si tenim un comportament no 
prohibit en un sistema normatiu voldrà dir que no hi ha cap norma que el prohibeixi, 
el sentit fort voldrà dir que en efecte existeix una norma que permet el dit 
comportament. Aquests dos sentits del principi de prohibició, el qual assumiria la 
idea de plenitud del dret, no poden respondre a la realitat dels sistemes normatius ja 
que el sentit dèbil tot i ser analíticament cert no podrà conviure amb l’existència de 
llacunes i el sentit fort només podrà donar-se quan en un sistema normatiu existeixi 
una regla de clausura (Moreso & Vilajosana, 2004: 112-113). 
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o il·legal. És també, doncs, un postulat normatiu; el dret mitjançant la 
seva autoritat competent o agent regulador “estat” ha de poder 
reconèixer, incloure i/o excloure la tota conducta dins el sistema 
jurídic.  
 
Sobre la identificació de l’autoritat competent necessàriament amb 
l’estat, cal fer referència a l’article “The Identity of the legal System” 
(Raz, 2009: 78-102). Allí Raz valora la teoria de Hart sobre la regla de 
reconeixement posa de manifest que la teoria del dret i del sistema 
jurídic ha d’estar essencialment incardinada en l’estat. Raz accepta la 
regla de reconeixement de Hart per a identificar el dret del sistema 
jurídic però la considera insuficient per resoldre la qüestió de la 
identitat i continuïtat del sistema. Raz argumenta que la teoria de Hart 
sobre la regla de reconeixement no aborda la qüestió de l’abast del 
sistema (l’amplitud del sistema sobre si les normes es podrien aplicar a 
altres sistemes); i tampoc pot resoldre la qüestió de la continuïtat 
d’aquest. Raz apunta a que això és degut a que no s’aborda la qüestió 
de la relació entre dret i estat. 
 
Hart, precisament, no estaria d’acord amb la idea de plenitud del dret 
però sí en la unitat del sistema. La crítica de Raz va en aquest camí, 
Raz afirma que en un mateix sistema jurídic podrien existir varies 
regles de reconeixement, per tant la idea de Hart que la regla de 
reconeixement serveix per identificar el sistema segons Raz no seria 
adequada, si bé sí que serveix com a tesi explicativa per a la 
identificació del dret aplicable, la identificació, continuïtat i abast del 
sistema ha de venir necessàriament determinat per la relació que 
existeix entre el dret i l’estat. Semblaria doncs que Raz no nega que el 
dret del sistema jurídic és el dret de l’estat i provinent de l’autoritat 
vinculada amb els agents de l’estat. 
 
Malgrat que les teories de Kelsen i Hart divergeixen respecte la 
naturalesa de la norma que serveix per a identificar l’ordenament 
jurídic en un espai/temps on els sistemes jurídics es poden succeir, 
ambdues coincideixen en una definició unitària del sistema en tant que 
identifiquen una única font d’autoritat la qual s’exerceix de forma 
coherent ocupant tot l’espai del que és possible en l’àmbit legal106. Si 
bé és cert que la teoria de Hart no assumeix la idea de plenitud del 

                                                 
106 Alguns autors han explorat aquesta noció, vegeu entre d’altres Sionaidh Douglas-
Scott, en el seu treball Law after modernity. L’autora explora amb profunditat com la 
noció de sistema i estat ve associada a la modernitat (Douglas-Scott, 2013). 



110 
 

dret, és a dir que el sistema jurídic no és complet en les seves 
previsions normatives, la unitat en la concepció interna de l’autoritat sí 
que hi és present.  
 
Amb tot, però, les concepcions del dret i sistema de Hart i Kelsen, 
supleixen una necessitat subjacent a tot sistema normatiu que és la de 
poder ordenar la conducta de forma coherent i estable, i això ho 
aconsegueixen amb la determinació dels límits que aquest ordenament 
jurídic ha de cobrir. En altres paraules, la regla de reconeixement o la 
norma bàsica a part d’identificar l’ordenament ha de poder fixar-ne 
l’abast i aquest abast ha de ser, en certa manera, permanent en el 
temps. Cal notar que aquesta explicació de l’existència del sistema 
jurídic basat en la identificació del dret vàlid i l’autoritat competent a 
partir de la regla de reconeixement o la norma bàsica té tant una 
vessant descriptiva (tal com manifestava Hart) o funcional, però també 
una dimensió normativa en concebre el dret i el sistema d’una 
determinada manera.  
 
Sembla doncs, que tant des de la teoria de Hart o Kelsen, com des de 
la teoria de Raz, se’n desprenen dos postulats estructurals referents al 
sistema jurídic que són la idea d’exhaustivitat i unitat del sistema. 
Aquests postulats esdevenen categories meta-teòriques a l’hora 
d’analitzar la dinàmica del sistema i el fenomen jurídic. Tanmateix, a 
aquests postulats cal afegir-n’hi un tercer que es deriva de la voluntat 
d’identificar el propi sistema, que n’és la permanència.  
 
El criteris d’identitat de l’ordenament jurídic en determinen 
necessàriament l’abast i la permanència. La idea de permanència en el 
temps no solament es deriva en el fet de poder identificar un 
ordenament jurídic com és el de l’estat espanyol, on les normes se 
succeeixen en el temps i les conseqüències de les normes es poden 
atribuït de forma lògica, sinó que també es defineixen els límits de la 
legalitat. Això vol dir que s’identifiquen les normes vàlides, es realitza 
la qualificació jurídica de les accions mitjançant la determinació de les 
propietats rellevants de l’univers de casos, es fixa en normes clares i 
conegudes, i també es determinen les autoritats competents per fer-ho. 
I tot això es fa de forma estàtica, és a dir, de forma permanent i 
completa.  
 
Aquestes assumpcions estructurals i normatives d’exhaustivitat, o 
plenitud en el sentit d’ideal regulatiu, unitat i permanència sobre el 
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sistema jurídic s’instancien en les pretensions de seguretat jurídica del 
sistema. De la necessitat de determinar la identitat entre sistemes 
jurídics, en tant que constitueixen un sol ordenament jurídic, es 
deriven assumpcions sobre la necessitat de l’eficàcia en el sistema i 
també de la seva funció de seguretat. Vegem les estipulacions de les 
tesis descriptives de les funcions de control social (TCS) i de seguretat 
jurídica del sistema jurídic (TSJ) (Moreso & Vilajosana, 2004: 44 i 49): 
 

TCS1: tot sistema jurídic compleix la funció de control social. 
TCS2: tot sistema jurídic eficaç supera un cert llindar 
d’integració de conflictes i regulació de conductes. 
TSJ1: tot sistema jurídic compleix la funció de seguretat. 

 
Aquestes estipulacions forgen una idea concreta del que és el sistema 
jurídic, sense entrar, a priori, en criteris valoratius. En primer lloc els 
sistema jurídic ha de tenir un component d’eficàcia per tal que pugui 
ser identificat com a tal, i en segon lloc, ha de complir les funcions de 
seguretat. La seguretat queda demostrada quan trobem un conjunt de 
normes dins el sistema que siguin clares, conegudes i que alhora siguin 
complertes pel propi estat (el que es coneix com el principi de 
legalitat).  
 

4.3. El canvi a la TSJ: els microsistemes  
 
Si bé Raz reconeix que els sistemes s’han de mantenir oberts a 
l’autoregulació de les col·lectivitats i també executar normes d’altres 
sistemes jurídics externs, aquestes característiques derivades de 
l’obertura no poden sobrepassar mai els límits que imposa la 
supremacia i la identificació amb l’estat, ja que això aporta al sistema 
jurídic la permanència que els permet mantenir una identitat com a tal 
al llarg de temps. Per tant, si els sistemes jurídics s’han de poder 
identificar de manera més o menys permanent en el temps, els canvis 
s’han de poder incorporar dins la dinàmica del propi sistema. 
 
Cal fer primer una apreciació sobre el canvi; com el canvi en la teoria 
del sistema jurídic s’ha instanciat en el que es coneix com el canvi 
normatiu. És a dir, el canvi en les normes que componen el sistema. 
Tanmateix, també ens podríem referir al canvi en les condicions o 
context sobre el qual opera el dit sistema jurídic o el canvi en el 
reconeixement de les autoritats competents o agents reguladors. 
Aquest últim aspecte semblaria que recau dins l’àmbit de la justificació 
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del dret, aspectes de competència i legitimitat, tanmateix, també pot 
tenir una importància pel que fa la identificació del dret, en tant que 
els destinataris de les normes poden complir amb unes o altres normes 
o fins i tot sistemes normatius i, per tant, ells operen coma 
identificadors del dret107. 
 
Concretament, però, el canvi en la teoria del dret i del sistema jurídic 
de caire positivista i analític se centra en el canvi normatiu i 
especificant la diferència entre el sistema jurídic i l’ordenament jurídic. 
Sobre l’anàlisi de la dinàmica dels sistemes jurídics, seguint el mètode 
analític, els autors que es prenen com a referència són Carlos E. 
Alchourrón i Eugenio Bulygin. El mètode analític és altament 
explicatiu i permet fer un anàlisis conceptual i sistèmic del fenomen 
jurídic que permetrà als juristes teòrics, dogmàtics i als involucrats en 
la pràctica clarificar la matèria, concretar les seves pretensions i 
anticipar possibles solucions als casos.  El mètode analític en el dret, 
tal com Alchourrón i Bulygin descriuen108, fa que el fenomen jurídic 
pugui esdevenir una ciència jurídica i en permeti una sistematizació 
operativament efectiva sobretot pel que fa a les llacunes. 
 
Seguint la distinció que fan Alchourrón i Bulygin, i també Moreso i 
Navarro (Alchourrón & Bulygin, 1991; Moreso & Navarro, 1993); 
parlarem de sistema jurídic quan tractem d’un conjunt de normes 
relacionades entre sí i on s’hi continguin totes les seves conseqüències 
lògiques en un temps determinat; un ordenament jurídic en canvi 
comprèn un seguit de sistemes jurídics que es van succeint amb els 
diferents canvis normatius però que, malgrat tot, conserven una 
identitat.  Tal com Bulygin clarifica109: 
 

[...] un sistema dinàmic no pot ser un conjunt de normes, sinó una 
família (és a dir, un conjunt) de conjunts de normes, o més 
precisament, una seqüència temporal de conjunts de normes. Això 
ens ha portat a proposar [a Alchourrón i Bulygin, “Sobre el 
concepto de orden jurídico”, 1976] una distinció terminològica entre 

                                                 
107 Aquest aspecte té més rellevància en el capítol 5 de la tesi. Els teòrics de la 
regulació a internet prenen aquesta idea com a clau a l’hora de formular les seves 
teories reguladores i les seves crítiques vers aspectes de la teoria del dret rebuda. 
108 Vegeu la introducció del llibre Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 
sociales (traducció del llibre dels mateixos autors Normative Systems) (Alchourrón & 
Bulygin, 1975). 
109 Alchourrón i Bulygin també es basen en el treball de Raz The Concept of a Legal 
System: an introduction to the theory of a Legal System (Raz, 1980). 
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“sistema jurídic” com a conjunt de normes i “ordre jurídic” com a 
seqüència de conjunts de normes. (Bulygin, “Algunas consideracions 

sobre los sistemas jurídicos” 1991).110 (Mendonca, 2011: 55). 

 
S’entén, doncs, que quan s’introdueix un canvi legislatiu estarem 
canviant de sistema però no d’ordenament jurídic, sempre que aquest 
canvi no afecti als fonaments de l’ordenament. D’aquí es dedueix que  
un aspecte clau de la teoria del dret, el qual es manifesta com una 
assumpció estructural: poder determinar la identitat d’un ordenament 
jurídic en temps diferenciats, és a dir poder-li atribuir permanència, 
alhora que garantir-ne la unitat.  
 
Com s’ha procurat explicar en la secció anterior, la tesi de plenitud del 
dret és una teoria sobre el dret i el sistema jurídic que malgrat que no 
està exempta de controvèrsia es pot considerar un ideal teòric per a 
l’explicació del que és el sistema jurídic. Un conjunt de normes que 
conformen un univers de casos genèrics relacionats amb solucions 
normatives, on els casos individuals podran subsumir-s’hi. Malgrat 
això, és també cert que hi ha casos individuals que no podran 
subsumir-se en un cas genèric, és a dir que no podran ser una instància 
d’un supòsit de fet d’una norma. O, si més no, serà més complex de 
poder-s’hi identificar.  
 
Descriptivament, i seguint Alchourrón i Bulygin, doncs, podem dir 
que els sistemes normatius poden ser incomplets si per un cas que es 
plantegi no hi correspon cap solució (una llacuna), pot ser incoherent 
si per un cas hi podem donar dues o més solucions diferents i 
incompatibles, o també pot ser redundant si trobem una mateixa 
solució per a un cas en diferents normes aplicables (Alchourrón & 
Bulygin, 1975: 40-41). 
 
Aquí cal fer menció a una apreciació que fa Moreso a la teoria 
d’Alchourrón i Bulygin, això no és una qüestió que afecti a la 
generalitat del sistema, sinó que estem parlant dels microsistemes 
(Atria, Bulygin, & Moreso, 2005: 198), és a dir, que l’existència de les 
llacunes no afectarà a l’ànim d’unitat i plenitud del sistema, sinó que 
afecta a l’univers de propietats rellevants d’un àmbit del sistema 
normatiu en concret. Quan tractem de llacunes, doncs, és clau fer 
menció al treball d’Alchourrón i Bulygin, i cal prendre-ho en la seva 

                                                 
110 Text original en castellà, traducció pròpia.  
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dimensió micro, és a dir atenent al conjunt d’enunciats normatius que 
fan o podrien fer referència al cas individual que ens trobem. 
 
Conceptes claus per comprendre la teoria dels microsistemes en són 
varis. Primerament cal tenir en compte que les normes són enunciats 
que correlacionen casos amb solucions (Alchourrón & Bulygin, 1975), 
un sistema normatiu equival a un conjunt d’enunciats prescriptius, és a 
dir un conjunt d’enunciats que correlacionen casos amb solucions, i el 
sistema jurídic és  “el sistema normatiu que conté anunciats 
prescriptius de sancions, és a dir, entre les seves conseqüències hi ha 
normes  o solucions el contingut de les quals és coactiu.” 111 
(Alchourrón & Bulygin, 1975: 106).  
 
L’àmbit normatiu d’una situació, el que Alchourrón i Bulygin 
anomenen l’estatus normatiu d’un cert conjunt o univers d’accions 
(UA), comprendrà les solucions que es puguin donar al conjunt 
d’accions que configurin aquesta situació. El conjunt de solucions 
normatives per un UA és l’Univers de Solucions (US), si una solució 
equival a tot l’UA direm que és una solució maximal. Per a poder 
referir-nos a l’àmbit normatiu d’una situació també hem de fer 
referència a l’Univers del Discurs (UD), que és “el conjunt de tots els 
elements (estats de coses) identificats per una determinada 
propietat”112 (Alchourrón & Bulygin, 1975: 32-33).  
 
L’UD és l’aspecte subjacent a la dimensió normativa d’una situació;  
en atenció a la propietat definitòria d’aquest, podrem determinar quin 
és l’Univers d’Accions que queda inclòs en un UD. També parlarem 
d’Univers de Propietats (UP) per referir-nos “a tot el conjunt de 
propietats que poden estar presents o absents en els elements d’un 
UD”113 (Alchourrón & Bulygin, 1975: 34). Per tant deduïm que si bé hi 
ha una propietat que és la que determina l’UD, n’és la propietat que el 
defineix com a tal, aquest UD al seu torn engloba vàries propietats, el 
conjunt de situacions en que es poden combinar les propietats de l’UP 
equivalen a l’Univers de Casos (UC). 
 
Quan ens trobem davant una llacuna normativa, voldrà dir que per un 
cas individual no hi trobem correlació amb cap dels casos genèrics 
inclosos en UC i definits per l’UP, els quals es relacionen amb les 

                                                 
111 Text original en castellà, traducció pròpia.  
112 Text original en castellà, traducció pròpia. 
113 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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solucions normatives previstes. Aquesta llacuna caldrà que s’integri 
mitjançant la interpretació de les previsions normatives existents o per 
mitjà d’una nova norma que inclogui aquest cas individual en un UC 
genèric. 
 
Alchourrón i Bulygin identifiquen, a més, una altra tipologia de 
llacunes que són especialment rellevants per al nostre cas. Les llacunes 
axiològiques o valoratives. En aquest cas, ens trobem amb un cas 
individual  que certament es podria subsumir amb un cas genèric de 
l’UC i per tant trobar correlació en l’US, però una de les seves 
propietats no ha sigut tinguda en compte de la forma adequada. És a 
dir, parlem de llacuna perquè que un dels seus trets rellevants i 
definitoris no estan inclosos en l’UP previst o, si estava previst, no té 
el pes que hauria de tenir i per tant es produeix una solució diferent a 
la que s’hauria de produir si s’hagués tingut en compte: 
 

[...] El legislador no ha tingut en compte la propietat en qüestió per 
no haver-la previst o, d’haver-la considerat, li hauria donat una 
solució diferent; enlloc de solucionar el cas de forma genèrica, li 

hauria donat una solució específica.114 (Alchourrón & Bulygin, 1975: 

158). 

 
Amb tot, és rellevant veure si aquestes llacunes que sorgeixen s’hauran 
de qualificar com a normatives o aixològiques, és a dir, si és que el cas 
és inexistent en l’Univers de Casos delimitat per Univers del Discurs 
en el qual estiguem o si algunes e les propietats d’aquest cas nou no 
s’han tingut en compte. Identificar les propietats rellevants en un 
entramat constitucional és un aspecte estretament relacionat amb 
l’abast que tenen els principis del sistema jurídic, tal com Moreso 
apunta, la tesi de l’accessibilitat constitucional és la proposició que 
identifica el conjunt de propietats que hauran de ser rellevants pel 
legislador, és a dir, propietats que són constitucionalment rellevants 
(Atria et al., 2005; Moreso, 2014). És sabut que els tribunals fan una 
tasca important a l’hora d’identificar, ponderar i definir l’abast dels 
principis constitucionals.  
 
Aquest aspecte s’exemplifica de forma clara amb el cas de l’aparició 
del telèfon i la disfunció que suposà que l’acceptació de les 
prestacions, i l’ulterior perfeccionament del contacte, a través del 
telèfon, en un primer moment no es podia considerar ni acceptació 

                                                 
114 Text original en castellà, traducció pròpia. 
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entre presents ni entre absents i, per tant, d’entrada no es considerava 
un mecanisme per prestar el consentiment vàlid. Posteriorment, es va 
tenir en compte que degut a les característiques tècniques de l’invent, 
el telèfon permetia realitzar una acceptació de prestacions en temps 
real entre les parts contractants essent formalment absents (no en el 
mateix lloc).  
 
El telèfon, doncs, tal com identifiquen Alchourrón i Bulygin 
(Alchourrón & Bulygin, 1975: 166-167), va determinar una nova 
valoració de les propietats rellevants del cas, incorporant la possibilitat 
de prestar el consentiment en diferent lloc malgrat que al mateix 
temps. Actualment l’aparició del comerç electrònic, ha suposat varis 
canvis valoratius pel que fa el perfeccionament dels contractes, així 
com també els criteris per determinar la responsabilitat de cara la 
protecció de consumidors i usuaris 115 . El fet digital és doncs una 
propietat ara també rellevant a tenir en compte per definir o perfilar 
aspectes del dret que segueixen essent aplicables, però que poden tenir 
una solució diferent a la que s’hauria derivat de la solució genèrica. 
 
Amb tot, però, a la teoria de la dinàmica del sistema d’Alchourrón i 
Bulygin s’entén que l’Univers del Discurs és generalment constant116; 
és a dir el canvi es pot produir quan les solucions normatives no 
s’atenen a l’UA i, en conseqüència, es produiria un canvi normatiu (un 
canvi de sistema), però no es té en compte que el context en què les 
accions es produeixin sigui el que canvia. La teoria dels microsistemes 
costa d’adaptar quan tractem de conceptes i les situacions 
potencialment normatives que varien, quan les expectatives dels agents 
són canviants i les demandes normatives evolucionen (vegeu el capítol 
6). 
 
Amb la TSJ i la teoria de microsistemes, les qüestions de qui identifica 
i defineix les propietats, i com s’integren les llacuna, queden respostes 
amb l’autoritat competent identificada pel sistema jurídic. Si bé es una 
teoria molt útil a l’hora de classificar els casos i veure com 

                                                 
115 Vegeu per exemple tot el desenvolupament dogmàtic respecte on es considera 
que es formula l’oferta en els casos de comerç electrònic, de cara a que el 
consumidor pugui reclamar per productes en mal estat. 
116  Segons els autors, quan l’UD es manté constant, la identitat del problema 
normatiu vindrà determinada per l’UA. No es contempla com hauria d’encaixar un 
canvi en el context en la lògica dels sistemes normatius. Un canvi en el conjunt de 
situacions o en la propietat definitòria, s’entén que faria variar la identitat del 
problema segons Alchourrón i Bulygin (1975: 32-33) però no quedaria clar. 
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s’identifiquen i es podrien resoldre els problemes de no 
correspondència entre el cas individual i la norma, és també cert que la 
teoria dels microsistemes s’articula dins les assumpcions estructurals 
de tot el sistema. Una de les qüestions que esdevenen importants 
actualment i que sembla que la teoria de la dinàmica dels sistemes no 
abordi, i que tampoc es contempli en la concepció del canvi en la TSJ 
és veure com es defineix aquest univers de propietats, i les propietats 
rellevants del cas, dins de l’univers del discurs de cada cas; per saber la 
rellevància efectiva d’una pràctica o una propietat, i en conseqüència 
determinar l’abast del sistema, necessitem comptar amb els agents de 
la pràctica. 
 

4.4. Contrapunts conceptuals i funcionals a la 

TSJ 
 
Tenim doncs un model de sistema jurídic que es manifesta en un 
model de dret en la teoria del dret rebuda que assumeix que el sistema 
ha de manifestar-se en la seva pretensió de comprensivitat, supremacia 
i mantenir-se obert; aspectes que tenen unes implicacions meta-
teòriques d’exhaustivitat, unitat i permanència. Si bé no tots els autors 
identifiquen necessàriament el dret amb el dret de l’estat, entre ells 
Hart, Raz sembla que advoqui per aquesta relació necessària a l’hora 
de poder identificar el sistema jurídic ja que, en definitiva, és l’autoritat 
de l’estat la que ha d’identificar el dret. Semblaria que Hart, tot i arribar 
a la conclusió al revés i no identificar necessàriament el dret amb el 
dret de l’estat, estaria d’acord en aquesta apreciació ja que no podria 
acceptar a pluralitat d’autoritats com a productores de dret:  
 

[...] com la majoria d’aproximacions positivistes, la de Hart no pot 
acceptar fàcilment la idea del dret com un complex conjunt de 
sistemes o règims normatius solapats, acoblats o en intersecció, entre 
els quals les relacions d’autoritat són inestables, poc clares, 

contestades o en procés de negociació.”117 (Cotterrell, 2006: 37-38). 

 
En definitiva, la idea unitat en la concepció del sistema derivada de la 
seva visió de supremacia és un element meta-teòric fonamental de la 
teoria del dret rebuda. Tal com Sionaidh Douglas-Scott indica “centrar 
la idea de dret en quelcom unitari i sistemàtic ha derivat en entendre 

                                                 
117 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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que la unitat del dret és dins l’estat”118 (Douglas-Scott, 2013: 76). Una 
idea que ha estat criticada per alguns autors per diverses raons i una 
crítica que cada vegada esdevé més vigent i estesa degut al fenomen de 
la globalització i les relacions transnacionals. Aquesta crítica és 
rellevant per aquest treball perquè per una banda aporta una reflexió 
que s’ajusta millor al context digital i, per altra banda, es vincula en 
part de la seva inquietud amb els aspectes que plantegen els teòrics del 
la regulació a internet que es plantejarà al capítol següent. 
 
És rellevant tenir en compte tres tipus de contrapunts o crítiques a la 
teoria del dret rebuda i a les implicacions meta-teòriques de la TSJ. Les 
tres crítiques es basen en una visió pragmatista i empírica, però se 
centren en tres aspectes diferents; la primera és d’abast conceptual, 
exemplificada per MacCormick, la identitat imperfecta entre dret i 
estat; la segona és referent a l’exercici de l’autoritat, l’existència del que 
Krisch identifica com el dret post-nacional; i la tercera fa referència a 
la relació entre els agents implicats en diverses pràctiques en un 
context transnacional o el que Cotterrell identifica com a comunitats 
transnacionals. 
 

a) Identitat imperfecta entre dret i estat 

 
Neil MacCormick ja havia apuntat, l’evidència empírica que ens 
trobem en un context on diversos ordenaments normatius 
competeixen i s’encavalquen i, no menys important, hi tenen 
pretensions de legitimitat (MacCormick, 1993). MacCormick seguint a 
William Ewald descriu quatre enfocs teòrics en els que el dret i l’estat 
es relacionen (MacCormick, 1999: Capítol 2): el primer seria el propi 
de la teoria del dret natural on l’estat és dret-dependent; el segon seria 
la teoria positivista-utilitarista de Bentham, o del dret com a ordres 
d’Austin, és a dir el dret dependent de l’estat; el tercer enfoc seria el 
que concep el dret i l’estat com a coexistents de forma independent, el 
que entén que hi ha múltiples ordenaments normatius, fins i tot 
institucionalitzats, que són independents, o fins i tot anteriors, a 
l’existència de l’estat; finalment el quart enfoc és aquell que entén el 
dret i l’estat com una identitat, són realitats independents però si bé 
l’estat es desenvolupa al pla polític, els seus actes públics poden ser 
diferenciats de la multiplicitat d’actes de la societat i li poden ser 
imputats gràcies al dret.  

                                                 
118 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Per una qüestió empírica, i entenc també que racional, MacCormick es 
decanta per una visió d’identitat imperfecta. MacCormick entén que si 
bé és evident que la idea de l’estat va estretament vinculada al dret119, i 
que la teoria de l’estat i dels seus actes s’ha construït en base al 
monopoli legislatiu, el qual queda validat per la noció de la constitució, 
això no vol dir que aquesta identitat sigui un requeriment necessari per 
l’existència de l’ordre normatiu institucionalitzat, ni, per altra banda, és 
tampoc cert que l’estat cenyeixi la seva activitat als límits 
constitucionals, per tant, és raonable concloure que aquesta identitat 
no pot ser preconitzada en tota la seva extensió: 
 

La conclusió és que hi ha una identitat imperfecta entre el dret i 
l’estat, se sobreposen però sense una completa identitat. Un estat és 
una organització territorial del poder polític que requereix una 
definició constitucional i una organització, però no està 
necessàriament confinat de forma efectiva pels límits constitucionals. 
Un ordre normatiu institucional pot existir a part de l’estat, i el 
sistema normatiu consuetudinari és una condició per a originar el 
sistema constitucional que un estat requereix. Els estats poden, però 
no han, d’establir un monopoli sobre l’ordre normatiu institucional, 
volent fer que el “dret com cal” sigui totalment i exclusivament 

paral·lel al dret-de-l’estat.120 (MacCormick, 1999: Capítol 2: 10). 

 
MacComick en aquest fragment del seu llibre Questioning Sovereignity 
(1999), i posteriorment a Institutions of Law (2007), no adopta una visió 
radical en favor del pluralisme jurídic, en efecte entén que hi ha una 
pluralitat d’ordenaments però sempre entén la teoria dins el marc de 
referència dels estats. Tot i això, al no fer servir de manera idèntica la 
noció de dret i la de sistema normatiu institucionalitzat, i defensar que 
el dret és el producte del sistema normatiu institucionalitzat instanciat 
en l’estat (MacCormick, 1997). La teoria de MacCormick implica que 
la vida social té instàncies de normativitat igual o més rellevants que el 
dret de l’estat. 
 
Acceptar l’existència d’altres sistemes normatius com a rellevants per a 
entendre la legalitat i la normativitat és un aspecte clau per a 
comprendre les fallides del sistema jurídic actual, i aquesta és una 

                                                 
119  També ho admet Cotterrell, l’estat és un actor fonamental en la producció 
normativa, de fet Cotterrell admet que el dret de l’estat és dominant si bé no és una 
forma única de dret (Cotterrell, 1997). 
120 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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realitat que ja posava de manifest Neil MacCormick, i que Roger 
Cotterrell defineix com una necessitat teòrica i metodològica:  
 

El pensament jurídic ha de fer caure el suport on s’ha recolzat des de 
l’auge del positivisme jurídic modern. Aquest suport és l’assumpció 
que tot el dret és creat per l’estat o que deriva la seva autoritat i 
validesa del reconeixement de les agències de l’estat, i que la seva 

garantia és la seva imposició per part de l’estat. 121  (Cotterrell, 
2008:10). 

 
Per això, és important fixar-nos en la pràctica i en la relació entre 
l’autoritat i els individus enlloc de fer servir nocions preconcebudes 
per teoritzar sobre el sistema jurídic. Per fer això cal que ens fixem en 
el corrent de propostes jurídico-teòriques que s’emmarquen en el que 
s’anomena pluralisme jurídic, tanmateix aquestes són tan diverses que 
cal delimitar quines perspectives s’ajusten al treball i després veure 
quines nocions poden ser útils122. D’entrada la visió pluralista pot tenir 
un argument empíric fort, descriptivament pot ser la teoria jurídica que 
s’ajusta més a la pràctica, tanmateix, també ha de resultar explicativa 
de la normativitat per poder-la adoptar com una eina efectiva per 
construir una teoria general del dret. És per això que no tractaré tota la 
literatura vinculada amb el pluralisme jurídic sinó que només em 
referiré al desenvolupament que fa Nico Krisch del context i el dret 
post-nacional. 
 

b) Dret post-nacional 

 
En general s’entén que l’origen de la majoria de conflictes i debats 
contra el model del dret associat a l’estat està en els nous reptes 
jurídico-polítics que presenta el context internacional, on les 
pràctiques i casos que superen les fronteres nacionals originen 
situacions problemàtiques.  Quan es parla de dret post-nacional no es 
pot fer referència a una estructura i a uns referents clars, ens podem 
trobar en decisions jurisdiccionals vinculants i també amb protocols 
polítics que tenen un impacte jurídic, alhora que també les pràctiques 
empresarials consolidades poden esdevenir part del dret mercantil 
internacional. Admetre que tots aquests matisos formen part del dret 
és clau per a comprendre el context jurídic post-nacional. El context 

                                                 
121 Text original en anglès, traducció pròpia. 
122 Per a examinar l’evolució i els corrents propis del que s’entén com a pluralisme 
jurídic vegeu Krisch, 2016; Melissaris, 2008; Tamanaha, 2008. 
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sobre el qual es treballa actualment està definit per l’heterarquia123, i el 
pluralisme és la manera més adient de descriure i adaptar els sistemes 
normatius.  
 
Nico Krisch fa servir la noció post-nacional (Krisch, 2010) per referir-
se a un entorn que no té jerarquies definides ni una estructura clara per 
saber quin és el dret aplicable a cada cas. Krisch argumenta que el 
sistema normatiu cal que busqui mecanismes explicatius que vagin més 
enllà de la dicotomia entre dret nacional i dret internacional, i també 
del constitucionalisme tal com l’hem entès fins ara, un d’aquests 
mecanismes és el pluralisme però entès com una vertadera ruptura 
amb els marcs explicatius referenciats a l’estat (Krisch, 2010). 
 
Tanmateix, Krisch no fa un plantejament relativista ni accepta que 
qualsevol sistema normatiu pugui ser declarat com a dret vàlid. Del 
que es desprèn del seu treball, i tot i que l’autor no fa servir aquesta 
expressió, identificar quin és el dret vàlid no ve determinat per la 
identificació amb l’estat com a productor de normes jurídiques, sinó 
que implica reflexionar sobre el context i les qüestions de legitimitat en 
un context que és necessàriament plural. És per això que l’atenció no 
s’ha de centrar en les estructures de producció normativa sinó en els 
col·lectius que s’autogovernen.  
 
Partint de la idea que és millor adaptar la teoria a la pràctica i que, en 
definitiva, cal acceptar i conèixer el context tal com és, per teòrics i 
juristes també cal resoldre el “desordre” que genera el fet que hi hagi 
múltiples pràctiques que no segueixin una estructura determinada en 
l’ordenament. És a dir, caldria poder determinar quina és aquesta 
pluralitat d’autoritats que poden guiar el nostre comportament, 
derivant en diferents pràctiques i, per tant, generar diverses 

                                                 
123 L’heterarquia és una definició de l’ordre de diversos elements entre els quals no 
s’estableix una jerarquia però tampoc es pot dir que hi hagi igualtat entre ells. Aquest 
concepte és un concepte dinàmic ja que l’ordre entre els elements no ha se ser 
sempre el mateix, i varia en funció del tema que es tracti. Aquesta noció està molt 
relacionada en teoria de xarxes amb el concepte scale-free network (xarxa sense escala, 
sense un criteri determinable per a la distribució del poder i per al seu 
desenvolupament). Actualment aquest concepte és útil i vigent pel que fa l’anàlisi 
dels comportaments de les xarxes d’usuaris a internet, en aquests casos no es pot 
definir quin és el node líder o dominant en la xarxa ni quin patró seguirà en la seva 
evolució. Aquests conceptes no tenen per què ser emprats solament en anàlisis 
tècnics sinó que cada vegada estan essent més utilitzats per descriure el 
comportament dels individus a la xarxa i la seva capacitat d’influència en el dret 
(Guadamuz, 2011). 
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acceptacions. És important a nivell metodològic tenir algun 
mecanisme o noció per poder-ho determinar a fi de poder elaborar 
una teoria del dret més sensible als reptes que planteja la Societat de la 
Informació. 
 
Aquestes múltiples autoritats no tenen per què ser  autoritats 
institucionals, enteses com a agents de l’estat o d’organitzacions 
supranacionals, sinó que es refereixen a pràctiques de les que se’ls 
predica d’autoritat ja sigui de forma formal o de forma informal. 
Krisch fa referència a un model d’autoritat líquida per englobar totes 
les pràctiques que poden tenir algun efecte d’autoritat, en 
contraposició a la noció d’autoritat sòlida vinculada a les institucions i 
jurisdicció pròpia de l’estat (Krisch, 2015). Aquest aspecte és molt 
rellevant per al dret ja que el dret entès com el producte de l’autoritat 
de l’estat està necessàriament emmarcat en una noció sòlida pròpia de 
l’estat modern. Trencar amb la visió de l’autoritat sòlida obre una via 
per a poder concebre pràctiques i normes igualment vàlides per guiar i 
avaluar les conductes dels individus.  
 
Aquí caldria fer un aclariment que potser manca en el treball de 
Krisch, passar a tractar i teoritzar sobre l’autoritat com una noció 
d’aspecte líquid i no sòlid té una implicació pràctica molt important; 
l’autoritat s’ha de concebre com un efecte, com una conseqüència 
derivada del reconeixement fàctic de la comunitat regulada, i no pas 
com un estatus, una competència atorgada mitjançant normes de 
competència i adjudicació. Quan  es tracta l’autoritat que pot tenir un 
document de seguiment o una norma producte de les pràctiques 
empresarials consolidades (vegeu el cas dels Incoterms), estem 
tractant-la com un efecte i no com una característica inherent a la 
posició que ostenta un actor dins el sistema.  Aquest és un canvi tant 
teòric com metodològic perquè no solament permet perfilar un altre 
concepte d’autoritat no vinculat essencialment a una institució o agent 
de l’estat, sinó que permet observar pràctiques que efectivament 
modifiquen les conductes dels individus a través de raons d’autoritat.  
 
Introduint aquesta nova perspectiva podem adaptar la teoria i la 
pràctica jurídico-política al context actual, especialment per a la 
problemàtica de determinar l’autoritat final no coincident amb la de 
l’estat i els seus agents dins el sistema jurídic. La concepció d’autoritat 
líquida podrà identificar múltiples fonts d’autoritat dins un sistema, i 
no necessàriament amb agents de l’estat, però, per altra banda no 
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podrà donar-nos una guia de quina forma tindrà l’ordre que prenem 
com a referència. Per exemple, en la determinació de l’autoritat final 
en casos on els tribunals internacionals contradiuen la jurisprudència 
dels tribunals nacionals; o quan les llistes sobre índexs de 
desenvolupament de la OCDE no tenen una validesa jurídica però 
guien efectivament el comportament de les institucions per una 
millora en la seva posició o, al menys, es creu que seria raonable fer-
ho124.  
 
Amb tot, cal reconèixer que en el context post-nacional trobem 
múltiples exigències d’autoritat que se sobreposen i que competeixen 
en un pla no necessàriament jeràrquic, per tant, queda en mans de 
l’individu especificar quina és l’autoritat a la qual segueix. En 
definitiva, l’acceptació no pot ser tractada tal com Hart l’exposa al seu 
treball, el qual entén que l’acceptació dels destinataris de les normes 
constitueix un mer requeriment de convergència en el comportament 
(Hart, 2012; Redondo, 1994). En atenció a la teoria presentada aquí, 
l’acceptació de les normes esdevé un aspecte important a tenir en 
compte més enllà del paper que hi tinguin els oficials jurídics. 
 
Sens dubte aquesta és una qüestió molt difícil de desentrellar, 
l’acceptació de les normes pot venir definida de moltes maneres, des 
d’una manifestació conscient de la voluntat de seguir una norma a la 
mera convergència sense consciència. Depenent de la importància que 
tinguin els individus en una o altra teoria aquest aspecte adquirirà més 
o menys rellevància.  
 
Per a Hart, per exemple, l’acceptació pot tenir dues vessants: una 
vessant que correspon als oficials jurídics, els quals han d’acceptar 
conscientment les normes del sistema i, per tant, han de 
comprometre’s amb l’efectivitat interna d’aquestes; i la segona vessant 
que correspon a la generalitat de destinataris de les normes que només 
han de complir amb la norma ja sigui d’una manera o altra, és a dir, no 
és necessari que es comprometin amb aquest aspecte intern sinó que 
només cal que ho facin amb l’extern (Hart, 2012). Per Hart la mera 
convergència de comportament juntament amb l’acceptació dels 
oficials eren requisits necessaris i suficients per a l’existència del 
sistema jurídic. Caldria plantejar-nos, doncs, si malgrat que això pot ser 

                                                 
124 Aquest aspecte té relació amb el que es coneix com a soft law, tanmateix aquí no es 
tractarà aquest tema ja que excedeix l’àmbit d’aquest treball. 
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una explicació suficient per la noció de sistema jurídic, potser no és 
suficient per a una teoria del dret contemporània. 
 
La idea d’acceptació s’associa amb el compliment o no compliment de 
les normes per part dels destinataris. Per tant, semblaria que per veure 
si els individus accepten o no les normes cal veure si aquests les 
compleixen. Krisch argumenta que per aquests casos, a fi d’aconseguir 
el compliment del dret, és millor atendre directament a les pràctiques 
que no pas justificar l’ordenament jurídic en base a arguments morals 
o de teoria política (Krisch, 2010), i aquestes pràctiques són les 
d’autonomia pública: 
 

Per tant, podríem pensar que un ordre basat en l’estat, en un 
constitucionalisme global, o certament un ordre pluralista estaria 
més justificat a la llum de preceptes morals abstractes o de teoria 
política, però és només observant les pràctiques d’autonomia pública 
que podem determinar quin tipus d’ordre en mereixeria 

l’acceptació.125 (Krisch, 2010: 96). 

 
Segurament els arguments de Krisch sobre les pràctiques d’autonomia 
pública només fan referència a les pràctiques de col·lectivitats, 
institucions o agents de l’estat, i per tant no serien aplicables a 
qualsevol acte d’autogovern en qualsevol circumstància on, per 
exemple, es podria reconèixer com la llibertat d’associació en dret 
privat. Caldria, doncs, qualificar quines pràctiques es podrien 
considerar efectivament com a acceptació, tot i això, aquesta visió de 
l’ordenament desvinculat de la noció de l’estat  ha de fomentar un 
paper més rellevant de l’individu en el dret i la legalitat a través del 
mecanisme de l’acceptació, la qual no ha de venir donada, o més aviat 
constatada, a través dels discursos legitimadors sinó gràcies a la 
pràctica efectiva. 
 
La noció del dret post-nacional i les pràctiques d’autonomia pública 
permeten que l’acceptació tingui una rellevància no solament en el seu 
aspecte normatiu sinó també analíticament. L’acceptació de les normes 
esdevé una característica intrínseca del reconeixement de l’autoritat del 
dret post-nacional i, consegüentment, per a la seva efectivitat.   
 
 

                                                 
125 Text original en anglès, traducció pròpia.  
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c) Comunitats transnacionals 

 
Roger Cotterrell també observa que hi ha una regulació que té caràcter 
transnacional, “una regulació que s’aplica (o va encaminada a afectar 
directament) a actors no estatals (individus, col·lectivitats, ens 
corporatius) i que no queda restringida en els límits jurisdiccionals de 
l’estat nació.”126 (Cotterrell, 2008) i que la teoria del dret ortodoxa no 
és capaç d’incorporar-la en la concepció del dret (en aquest cas elabora 
una reflexió a partir del “The Concept of Law” de Hart).  
 
En definitiva, els individus o comunitats de practicants esdevenen 
agents de la regulació no solament provinent de l’estat, del sistema 
jurídic identificat i competent en un jurisdicció concreta, sinó d’altra 
regulació. Per “comunitat” Cotterrell entén “l’existència de relacions 
socials relativament estables, on l’estabilitat prové de la confiança 
interpersonal entre els qui estan involucrats en la dita relació” 127 
(Cotterrell, 2008: 12).  
 
Fixar-se en la unitat del sistema és una estratègia errònia per afrontar 
aquest tipus de regulació, per Cotterrell l’existència de comunitats 
transnacionals (comunitats que sobrepassen els límits jurisdiccionals 
de l’estat) combinat amb el fet que el context és complex i que 
requereix de regulacions específiques, fa necessari que la teoria del dret 
incorpori una reflexió sobre els elements que incorpora al seu anàlisi. 
La teoria de Hart, segons Cotterrell, pot ser útil i preservada en part, 
però caldria eixamplar les instàncies on s’aplica, com per exemple el 
cas de les regles. La teoria de Hart es focalitza en la dinàmica de les 
regles, Cotterrell advoca per  assumir que no només hem d’incloure les 
regles en l’anàlisi del sistema jurídic: 
 

Podria ser també convenient, pensar, no solament en termes de 
regles secundàries sinó també en termes de l’existència de pràctiques 
institucionalitzades i agències existents específicament amb el 

propòsit de crear, interpretar, aplicar o imposar doctrina. 128 
(Cotterrell, 2008: 15). 

 
En aquesta concepció, Cotterrell posa el punt de mira en les 
necessitats regulatòries de la comunitat. Això no vol dir que el dret 

                                                 
126 Text original en anglès, traducció pròpia. 
127 Text original en anglès, traducció pròpia. 
128 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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hagi de ser substancialment diferent, sinó que la teoria del dret ha de 
canviar el seu focus i el seu punt de partida. Per això argumenta que 
també és necessari que la noció de dret variï cap a un concepte més 
proper al de doctrina, un que inclogui tant regles, com estàndards, 
principis, conceptes i valors; el dret entès com una doctrina 
institucionalitzada, podria ser aplicat en gradualment (Cotterrell, 2008: 
15). Amb tot, però, Cotterrell també afirma que el dret de l’estat 
segueix essent la forma més clara on s’instancia l’autoritat i la forma de 
dret més eficaç (Cotterrell, 1997, 2006, 2008). 
 
El que és interessant d’aquesta aproximació és que s’advoca per un 
canvi de pensament jurídic el qual vira cap a les necessitats regulatòries 
de les comunitats que no necessàriament venen determinades per la 
identificació amb l’estat. Ja en altres treballs Cotterrell sosté que 
l’estudi del dret, tant a nivell dogmàtic com conceptual, no es pot 
deslligar de la societat (no es parlaria del dret i societat, sino del dret en 
societat) i, per tant, cal analitzar-lo des de la perspectiva de la 
comunitat (Cotterrell, 1997, 2008). Aquesta visió obra moltes portes a 
l’hora de poder incorporar múltiples autoritats competents i analitzar 
la rellevància que té l’acceptació de comunitat de practicants o 
destinataris del dret per a l’eficàcia i la identificació del dret. 
 
Brian Tamanaha també posa de manifest que l’impacte de la 
globalització no és només el que s’instancia en el conflicte de 
jurisdiccions, un pluralisme jurídic d’abast transnacional, sinó que 
també té un impacte en la concepció que es té del dret en relació a la 
societat. Tal com ell manifesta, “la globalització fa emergir dubtes 
sobre la coherència dels dos elements essencials del paradigma dret-
societat: el dret i la societat.” 129  (Tamanaha, 2001: 129). Acceptar 
aquests dubtes, indagar i fer teoria a partir d’aquests dubtes, és clau per 
una teoria del sistema jurídic en la Societat de la Informació. 
 
Des del meu punt de vista, desvincular el dret de l’estat és 
fonamentalment una tasca meta-teòrica basada en constatacions 
empíriques, encara que també té una dimensió normativa. Cal tenir en 
compte que la idea d’unitat tant pel que fa el corpus normatiu com pel 
que fa l’autoritat que dicta les normes, deriva de la visió liberal de 
l’estat i està estretament lligada amb la visió positivista del dret. 
Desvincular aquestes dues concepcions requereix una reflexió 
profunda en el sí de la pròpia acadèmia i teoria, a fi que després es 

                                                 
129 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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produeixi una teoria més sensible al context i, posteriorment, una 
producció doctrinal i dogmàtica que s’hi ajusti.  
 

4.5. Conclusions del capítol 4 
 
Deixant de banda la teoria sobre què és el dret pròpiament dit, la 
teoria del dret rebuda s’instancia principalment en una teoria del 
sistema jurídic derivada de la teoria institucional de Raz, la qual estima 
que el sistema jurídic ha de ser complectiu o comprensiu, suprem i 
obert. Aquesta concepció del sistema jurídic deriva en unes 
assumpcions estructurals que determinen els límits de la legalitat 
necessàriament dins el propi sistema, s’assumeix, per tant  
l’exhaustivitat, la unitat i la permanència del sistema jurídic.  
 
L’exhaustivitat s’ha d’entendre en el sentit que el dret té una pretensió 
de plenitud, és a dir, ha de ser complet i poder incorporar tota pràctica 
social, ja sigui designant-la com a legal o com il·legal. La unitat, és la 
conseqüència funcional d’identificar el dret vàlid i el sistema a través 
d’un mateix mecanisme; la regla de reconeixement o la norma bàsica. 
Malgrat que aquesta unitat i identitat variarà en atenció als criteris 
d’identificació que es facin servir, és a dir, cada estat podrà identificar 
la seva jurisdicció de manera diferenciada respecte els altres; el que 
indefectiblement cerca aquest “mecanisme” objecte d’estudi de la 
teoria del dret, és la identitat i la unitat de l’ordenament 
jurídic130(Moreso & Vilajosana, 2004).  
 
La regla d’identificació té dues funcions, una és veure si dos sistemes 
jurídics pertanyen a un mateix ordre jurídic i l’altra es poder identificar 
les normes pertanyents a un sistema (Moreso, 2014). Caldrà, per tant, 
un mecanisme identificador que vehiculi l’aspecte dinàmic del sistema 
a la dimensió estàtica de l’ordenament; una regla de competència, una 
regla de reconeixement (Hart) o una norma bàsica (Kelsen) que 
identifiqui l’autoritat competent per practicar el canvi del sistema la 
qual alhora representi la permanència de l’ordenament.  
 
Tant la teoria de Hart com la de Kelsen lliguen profundament 
l’explicació descriptiva amb la valorativa del dret. Segurament per això 
no entren vertaderament a explicar la naturalesa de la normativitat 

                                                 
130  Per a poder valorar l’abast d’aquesta apreciació, però, cal fer una avaluació 
sociològica de la teoria del dret, tal com es proposa a la secció 6.3 del capítol 6. 



128 
 

(deslligada del dret), sino en com aquesta normativitat del sistema 
jurídic és la única que és rellevant perquè les normes jurídiques tenen 
un component normatiu diferenciat en tant que formen part d’un 
sistema que es deu a una autoritat capaç d’identificar les normes o els 
plans com a formant part d’aquest sistema. Des d’aquesta perspectiva 
el dret ha de ser necessàriament exhaustiu, és a dir complet i la unitat 
del sistema és indiscutible.  
 
Generalment la definició del sistema jurídic va lligada a la idea de 
unitat i la plenitud, una conseqüència d’aquesta concepció és que els 
límits del que recau dins i fora del sistema jurídic, la legalitat, és 
autodeterminat pel propi sistema. Aquests límits tendeixen a tenir un 
caràcter estàtic ja que són les autoritats competents, identificades pel 
propi sistema, les que els defineixen.  És a dir, que aquests límits no es 
fixen en atenció a la pràctica de la ciutadania o la comunitat de 
practicants sinó que necessàriament han de passar pel filtre del propi 
ordenament jurídic.  
 
I, si bé és veritat que la multiplicitat de sistemes normatius sempre ha 
existit, actualment s’ha aguditzat el seu impacte. En un context on la 
teoria del dret es delimita metodològicament el seu estudi per la 
qüestió de què es el dret segons els criteris d’identificació de 
l’ordenament jurídic, podem perdre de vista moltes pràctiques socials 
rellevants que es desenvolupen en tensió amb aquesta concepció de la 
legalitat però que generen efectes normatius. Per això aquest capítol 
s’ha destinat a exposar les implicacions meta-teòriques de la TSJ i 
algunes perspectives diferenciades, unes perspectives tot i provenir de 
concepcions pragmatistes, poden aportar eines meta-teòriques útils per 
la teoria del dret i no necessàriament contradictòries amb el 
positivisme analític.  
 
La discussió a la teoria del dret rebuda ve de moltes perspectives 
diverses; des de la pròpia teoria del dret, des de la teoria del dret 
internacional o transnacional i també de la sociologia del dret i la 
sociologia del coneixement. Aquestes perspectives teòriques, 
juntament amb el que es veurà al capítol següent sobre la teoria de la 
regulació i teoria del dret a internet, ens donen raons per a explorar de 
manera més crítica la relació entre la teoria del dret i els fets socials 
que actualment trobem; i per plantejar-ne un encaix que tingui en 
compte aspectes diferents, o afegits, als que fins ara s’havien tingut en 
compte a l’hora d’explicar el sistema jurídic i la legalitat. 
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Com es veurà ja al capítol 6, la idea de narrativa (una explicació del 
present i passat, i reafirmada pel naturalisme social) és clau per la 
comprensió total de la crítica vers l’ús definitori de l’eficàcia i la 
plenitud del dret en el sistema jurídic. En aquest sentit, cal dir que les 
divisions dicotòmiques i no pas el contínuum entre l’espai analògic i 
digital, entre l’àmbit públic i privat, i la relació entre comunitat i 
autoritat, formen part de la narrativa del dret. La teoria del dret rebuda 
ens presenta unes dicotomies naturalitzades i malgrat dir apostar per 
una versió descriptiva, té un component valoratiu en la seva explicació 
que comporta que el sistema sigui necessàriament unitari i exhaustiu, i 
tingui un centre d’autoritat molt definit. En altres paraules, és el propi  
sistema jurídic el que estableix el llindar entre la legalitat i la il·legalitat 
en el procés de qualificació jurídica, i la definició rellevant d’aquest 
llindar només recau en la que proporcionen els oficials intèrprets 
degudament autoritzats a fer-ho. 
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CAPÍTOL 5 – TEORIES PEL DRET A INTERNET 
 
 

5.1. Introducció: ciberdret i dret d’internet 
 
Ens trobem doncs en un context on les noves pràctiques derivades 
dels canvis tecnològics generen desacords jurídics però sorgeix la 
necessitat de regular-les, ordenar-les, per tal que es puguin incorporar 
en el tràfic social  i jurídic normalitzat. Com s’ha vist a la primera part, 
ens podem trobar davant de casos on calgui identificar millor o 
clarificar la interpretació de la regulació per adaptar-la al cas, o ens 
podem trobar davant un casos desenvolupin sense majors incidències 
fora de l’àmbit regulat amb un sistema normatiu propi però que 
interaccionarà amb altres sistemes normatius, entre ells el jurídic, i 
requerirà un reconeixement oficial, cosa que farà necessària valorar-ne 
les seves propietats rellevants.   
 
Fins ara, les valoracions més interessants respecte la construcció del 
sistema jurídic i la seva interacció amb el context d’internet s’han 
aportat des de la perspectiva de la teoria de la regulació. 
Concretament, les qüestions de la regulació en el marc d’internet s’han 
tractat a partir, sobretot, de la problemàtica de les infraccions de la 
propietat intel·lectual i la recerca de l’eficàcia de la seva normativa.  
Malgrat centrar-se en la regulació i no pròpiament en la teoria del dret, 
aquesta literatura apunta cap a problemes claus en la concepció del 
sistema jurídic que val la pena tenir en compte.  
 
Cal dir, doncs, que la perspectiva reguladora persegueix l’eficàcia 
normativa. L’eficàcia en aquest sentit es concep des d’una vessant 
sociològica o externa, és a dir, com a correspondència en el 
comportament (el compliment i l’aplicació), cosa que la diferencia de 
l’eficàcia jurídica, o interna, la qual va lligada a la validesa de les 
normes en tant que pertanyents a un sistema jurídic concret (Hierro, 
2003)131. Dins el sentit de l’eficàcia com a correspondència també cal 

                                                 
131 Cito aquí la distinció específica que fa Liborio Hierro en el seu llibre La eficacia de 
las normes jurídicas (2003) sobre l’eficàcia, interna i externa, per a posar de manifest les 
múltiples dimensions que pot tenir aquest concepte. Com s’ha dit a la introducció, 
per a aquest treball és rellevant l’eficàcia en el sentit de compliment “conscient” de 
les normes. Sobre el fet que la validesa d’una norma i la seva eficàcia siguin dues 
qüestions vinculades, és a dir, que la validesa de les normes vingui determinada per la 
seva eficàcia és un aspecte que ja havia plantejat Kelsen però no es tractarà aquí. 
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diferenciar el compliment de la mera aplicació, l’èxit o l’eficiència, les 
quals també es consideren versions de l’eficàcia externa però el 
component intencional en la genuïna modificació de la conducta de 
l’individu no hi seria present.  Aquesta concepció de l’eficàcia com a 
correspondència, específicament el compliment, és la que és rellevant 
per aquest treball i la que serà rellevant també pels autors que aquí 
mencionaré. 
 
En aquest capítol vull explicar quines són les aportacions de la teoria 
de la regulació a internet amb connexions a la teoria del dret i del 
sistema jurídic. Això hauria de servir per a poder-ne identificar 
aspectes que puguin resultar útils per acostar la teoria del dret a la 
Societat de la Informació. Un dels models més elaborats sobre 
regulació a internet, el model de dret simbiòtic d’Andrew D. Murray 
(Murray, 2006, 2008a, 2008b), també la teoria de Chris Reed sobre la 
importància del reconeixement de l’autoritat per part dels destinataris 
(Reed, 2010a, 2010b, 2012), juntament amb la teoria de Julie Cohen 
referent a l’experiència de la creativitat i la privacitat en un context 
digital (Cohen, 2012), plantegen qüestions d’interès per la teoria del 
dret. Les teories d’aquests dos autors i autora són rellevants perquè 
incorporen l’element social i del context en l’anàlisi del sistema jurídic i 
l’eficàcia de les seves normes132. En concret, constaten com el context 
influeix en la capacitat dels individus de fer que el sistema jurídic 
esdevingui eficaç o no.  
 
Les seves teories aborden la qüestió de com els agents poden ser 
determinants per fer que el canvi esdevingui més rellevant en el 
sistema jurídic, ja sigui pel seu rol en la identificació de normes, la 
determinació del seu contingut, com pel reconeixement de l’autoritat 
en un context digital. Murray i Reed, des del punt de vist a de la teoria 
de la regulació i Cohen des de la filosofia del dret, apunten a qüestions 
de teoria del dret que ja havien apuntat els crítics a la teoria del dret 
rebuda però identificant la incidència que  hi té internet, o en general 
el context de la SI.  

                                                 
132  Aquesta perspectiva també la trobem en la teoria del dret i/o teoria de la 
regulació pròpia del que es coneix com l’Anàlisi Econòmic del Dret. Entenc, però, 
que aquests autors divergeixen d’aquest anàlisis del dret en tant que no conceben la 
interacció entre individu i el mercat o la regulació de forma individual, o com un 
agregat de preferències individuals. Aquest cas s’assemblaria una mica més a la teoria 
de Lessig, però no es tractarà l’Anàlisi Econòmic del Dret aquí. En les perspectives 
teòriques de la regulació de Murray, Reed i Cohen els individus formen comunitats i 
comparteixen percepcions respecte fenòmens que els afecten conjuntament.  
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D’entrada cal assumir que la perspectiva de la regulació, quan es fa des 
d’un ànim teòric, no difereix massa de la teoria del dret ja que 
ambdues vessants de l’anàlisi jurídic parteixen de la consideració del 
dret com a raons per a l’acció (Bayón, 1996; Raz, 1990). La teoria de la 
regulació o teoria reguladora assumeix aquesta premissa per després 
treballar en una dimensió pragmàtica, per aconseguir modificar la 
conducta dels individus a qui va destinada la norma, és a dir, treballa 
per aconseguir persuadir als destinataris de les normes de comportar-
se com l’agent regulador considera que és més adient.  
 
En aquest cas, doncs, el treball resideix en trobar la millor manera de 
donar aquestes raons per a l’acció als individus. Això és important 
perquè en el context d’internet la regulació pot esdevenir en molts 
casos ineficaç ja que els individus tenen moltes més oportunitats per 
no complir la normativa degut a que hi ha pocs mecanismes per 
assegurar-ne el compliment. La teoria del dret aborda el tema des de la 
vessant teòrica, dit d’altra manera se centra en examinar quin és el 
mecanisme que fa que efectivament hi operi la normativitat i per altra 
banda, quina és la naturalesa del que es considera dret. 
 
Havent repassat els primers debats sobre si el Dret d’Internet i les TIC 
al capítol 1, podem concloure que aquest tema té suficient entitat 
pròpia per parlar d’una matèria dins el corpus jurídic, nogensmenys cal 
remarcar que aquesta no és una matèria amb una estructura temàtica 
consolidada. D’una banda es pot identificar una àrea  jurídica 
destinada al que es coneix com el dret d’internet (la regulació dedicada 
a l’espai d’internet) però també hi ha un aspecte més difús que es 
refereix al dret adaptat a l’entorn digital que podríem anomenar el 
ciberdret. Certament per raons pedagògiques i/o professionals fer 
aquesta distinció és pertinent, tanmateix els temes que s’inclouen als 
manuals o monografies sobre dret d’internet segueixen un esquema 
transversal que poden tocar àmbits de dret civil, dret administratiu, 
dret constitucional, penal, mercantil, drets humans i teoria del dret. En 
definitiva, i segons el meu punt de vista, es podria considerar que la 
matèria no ha de ser tractada de forma diferenciada sinó incorporada 
dins les diverses branques de l’estudi del dret, però aquest no és el 
tema d’aquest treball.  
 
Centrant-nos en la literatura d’aquest àmbit, sobre la regulació a la 
xarxa,  és important dir que les perspectives que es fan servir a l’hora 
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d’abordar les relacions entre dret i internet són també diverses; alguns 
es queden a nivell dogmàtic i altres transcendeixen a l’àmbit teòric. Els 
diversos enfocs es podrien identificar com les dimensions del 
ciberdret. Amb ànim clarificador identificaré les qui possiblement 
puguin ser identificades com les quatre dimensions del dret d’internet i 
les TIC: 
 

1) La primera és la més purament normativa, sobre la justificació 
del dret. Tracta principalment el tema de la legitimitat de la 
intervenció de les institucions estatals en l’àmbit del ciberespai, 
o internet en general. Aquesta dimensió del dret d’internet se 
centra en valorar si internet és un àmbit diferenciat de la vida 
social, apartat de la institució de l’Estat, i si, per tant, cal que 
les seves normes tinguin un origen i naturalesa diferent (s’ha 
explicat més amunt). Aquesta sembla una dimensió ineludible, 
ja que tot acadèmic parteix d’unes pretensions normatives o 
altres a l’hora de fer un diagnòstic del sistema jurídic, però no 
es tractarà directament en aquest treball.  

 
2) Després trobem la dimensió centrada en la regulació concreta 

del potencial que ofereix les noves tecnologies, exemples clars 
en serien la implementació de la signatura digital, les directives 
d’e-commerce, també la regulació sobre privacitat i propietat 
intel·lectual.  
 

3) Seguidament hi ha la dimensió que tracta l’aspecte de la teoria 
de la regulació; a partir de l’observació de casos reals, en molts 
casos fallits, i amb l’objectiu de l’eficàcia reguladora, des 
d’aquesta perspectiva es pretén elaborar una teoria reguladora 
que resulti més ajustada a les problemàtiques i el context 
d’internet.  
 

4) Finalment, la quarta dimensió, és aquella encarregada de tractar 
i elaborar els conceptes nous o re-formulats que podran ser 
útils en aquest context. 

 
Pot ser que a la llarga no resulti pertinent fer aquesta diferenciació 
però en un estadi com l’actual, en el que la matèria s’està consolidant ja 
sigui de forma independent com incorporada en les àrees de 
coneixement existents, és important veure quin abast té el que es pot 
conèixer com ciberdret i el dret d’internet. La primera dimensió seria 
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la pròpia del que tracta el dret d’internet i les tres restants centrarien el 
que es podria anomenar com ciberdret. Malgrat això, les quatre 
dimensions són consecutives, una porta a l’altra, i també són 
complementàries, per això moltes vegades són tractades de forma 
conjunta, fet que pot resultar confús per al qui intenta estudiar la 
matèria, però és important diferenciar-les per veure quines 
problemàtiques hi poden dur aparellades. És important veure les 
diferències de tractament de la temàtica per delimitar l’abast del treball 
i els arguments que es pretenen presentar.  
 
Fonamentalment m’agradaria abordar el debat que obre la tercera 
dimensió, la qual, necessàriament, acaba desembocant en la quarta. En 
el següents apartats tractaré les principals propostes de teoria 
reguladora d’autors i autores que centren el seu treball en pensar sobre 
a regulació a la xarxa.  
 

5.2. Principals propostes de teoria reguladora 
 
En aquesta secció introduiré les principals propostes d’acadèmics i 
acadèmiques que treballen en el que es coneix com IT Law o Cyberlaw 
en el món anglosaxó. Em centraré en explicar la rellevància del treball 
d’Andrew Murray, Chris Reed i Julie Cohen, perquè són autors que 
aporten perspectives diferenciades però interessants sobre com tractar 
la regulació a internet. Les seves aportacions entren dins l’àmbit del 
ciberdret; parteixen de fallides o reptes reguladors en diverses 
temàtiques com regulació dels dominis, la creativitat i la propietat 
intel·lectual o l’e-commerce i, tenint en compte quina és la pràctica social 
dels usuaris en aquests aspectes,  acaben concloent amb noves 
propostes reguladores.  
 
És important adonar-se que partir de l’observació del que succeeix 
degut a internet (com a plataforma comunicativa) i a la connectivitat 
entre individus, els acadèmics i acadèmiques construeixen nova teoria i 
re-formulen conceptes per a aconseguir un dret més ajustat a la 
realitat, és a dir que busquen donar-li raonabilitat per tal d’assolir 
l’eficàcia en el sentit del compliment. En general doncs, el que es 
busca és trobar una forma de regular que permeti persuadir als 
destinataris de la regulació i, segons el que aquests autors consideren, 
això es pot fer adaptant la regulació al context i/o a les percepcions 
dels usuaris de la xarxa. És per això que l’observació de la pràctica 
social és clau per entendre les propostes dels acadèmics i acadèmiques. 



136 
 

 

a) Compliment i comunicació: A. Murray  

 
Andrew Murray planteja una proposta de regulació específica dins 
l’àmbit d’internet a partir de la teoria de Niklas Luhmann (Murray, 
2006, 2008b). Una de les seves preocupacions més importants és 
aconseguir un model regulador que s’ajusti al context canviant de la 
xarxa i del poder que cada individu té a l’hora de fer possible o no 
l’aplicació de la regulació. 
 
Com bé diu ell, si bé pot estar d’acord amb Lessig en el fet que el codi 
és un dels mitjans de control més importants en el sí d’internet i que, 
de fet, el codi esdevé dret en molts casos, no està d’acord amb la 
premissa del pathetic dot, el node patètic, del que parteix Lessig. Murray 
considera que els nodes actors a la xarxa, ja siguin individus 
(particulars), petites comunitats o empreses que hi intervinguin, no són 
en absolut uns nodes sense cap capacitat d’influència que estan 
“controlats” per les lleis, la infraestructura, les normes socials o el 
mercat. Murray constata que aquests nodes són capaços de boicotejar 
la correcta aplicació de normes (Murray, 2006). 
 
Murray es centra sobretot en el que fa l’aplicació de les lleis, per 
exemple, les lleis de propietat intel·lectual han estat constantment 
sobrepassades per les pràctiques que es duen a terme a internet i, a 
més, empreses han construït arquitectures, codis en forma de 
programes, que permetien aquesta conducta i la facilitaven. Si 
actualitzem l’exemple de KazAa o Emule que trobem als seus treballs; 
ara podríem parlar de YouTube. YouTube és una plataforma que 
permet que els usuaris membres de la seva comunitat 133  pugin i 
comparteixin vídeos ja siguin de producció pròpia, com de continguts 
protegits, modificats o no. 
 
En principi si una autoritat, un agent regulador, de propietat 
intel·lectual estimés que un d’aquests vídeos infringeix la normativa 
podria requerir a la plataforma que retirés el vídeo. En aquest cas, si 
YouTube es considera un proveïdor de serveis d’internet (ISP) 

                                                 
133 Definir qui seria membre de la comunitat de You Tube és certament difícil. 
Segurament es podria considerar que aquesta és una qüestió de grau, ja que usuaris 
de la plataforma n’hi ha mil milions però usuaris registrats amb continguts 
compartits segurament en seran menys. Per veure algunes dades de la plataforma, 
consulteu aquesta pàgina:  https://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html  

https://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html
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quedaria exempt de  responsabilitat pels danys que causin els vídeos 
que infringeixin els drets de propietat intel·lectual i drets d’exclusiva. 
D’acord amb el que estableix la Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, 
de comerç electrònic (DCE) i la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 
(LSSICE),  no podria se imputable ni demandada per danys si 
efectivament no tenia o no podia tenir coneixement (raonablement) 
que aquest document infringia a la normativa134. És evident que si es 
posa en marxa el mecanisme d’imposició de les normes, és a dir si 
s’obre un expedient i s’emet un requeriment a la plataforma que posa a 
disposició dels altres usuaris el contingut considerat que vulnera els 
dret d’exclusivitat, doncs aquesta norma aconsegueix un grau 
d’eficàcia, en el sentit de correspondència per aplicació. Aquest també 
és el cas d’Uber.  
 
A més, però, si observem la pràctica de forma detallada veurem que 
una cosa interessant succeeix, el comportament de l’usuari que 
comparteix el vídeo és certament particular. En molts vídeos 
compartits on hi ha música o imatges que podrien resultar 
compromeses, perquè el qui el comparteix sap que no està complint 
amb cap contribució que pugui permetre l’emissió d’aquestes imatges 
o música, hi ha una advertència del propi usuari que diu 
“l’incompliment dels drets de propietat intel·lectual, si és que n’hi ha 
hagut, no ha estat intencionat”135. Aquí doncs veiem com els usuaris 
prenen un rol diferent al que s’havia adjudicat fins ara als destinataris 
de les normes. Tot i ser conscients que hi podria haver algun problema 
amb la seva conducta, aprofiten el potencial que la xarxa, la 
connectivitat i, en general les noves tecnologies, els brinden. Aquest és 
el cas d’UberPop. 
 
És per això que la teoria que ens planteja Andrew Murray és 
interessant perquè posa de manifest un aspecte important; en 
l’estructura normativa el fet clau no és el resultat de la correspondència 
o la imposició, sinó l’aspecte comunicatiu que rau dins el propi sistema 
per tal de facilitar el compliment. Si s’entén com gestionar aquest 
aspecte, es podrà començar a elaborar unes normes que puguin ser 
veritablement eficaces.  

                                                 
134 Per aquest cas resultaria aplicable l’article 14 de la DCE i el 16 de la LSSICE. 
135 Aquest missatge es pot observar com a afegit als comentaris de l’autor del vídeo 
en la plataforma You Tube quan es tracta de vídeos musicals elaborats per l’usuari 
però amb música no original ni pròpia. 
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La teoria de Murray es basa en la concepció que té Luhmann dels 
sistemes socials, entre els quals trobem el sistema jurídic (Luhmann, 
1995, 2004). Per aquesta concepció, el dret és un sistema social tancat, 
independent i autorreferenciat (autopoiètic), és a dir, que els 
conceptes, nocions i institucions que en formen part estan referenciats 
a concepcions derivades del mateix sistema, en altres paraules la 
referència externa (a la pràctica) no és condició necessària per a 
mantenir una institució jurídica, sinó que és tot l’entramat jurídic el qui 
hi dóna la raó de ser.  
 
En general el context pel qual està pensada la regulació és molt més 
controlable que el digital, on s’està incomplint la normativa. Fins i tot, 
des del punt de vista dels usuaris o els potencials infractors de la 
normativa de propietat intel·lectual a la xarxa la seva pràctica no 
constitueix cap vulneració de les normes o creuen que no n’hauria de 
constituir. D’aquesta manera podem veure que efectivament la norma 
es pot experimentar subjectivament de formes molt diverses. Aquesta 
caracterització permet explicar per què hi ha fallides reguladores, com 
per exemple en el cas de les obres subjectes a drets d’autor, de les 
quals s’incompleix sistemàticament la normativa de propietat 
intel·lectual quan es fan circular online. 
 

b) Compliment i comprensió: C. Reed 

 
La visió del professor Chris Reed, com he dit més amunt, és més 
pragmàtica. La seva intenció no és elaborar una teoria reguladora com 
en el cas de Murray, sinó de proporcionar un diagnòstic del perquè de 
la ineficàcia de certes normes a internet i proposar algunes mesures 
correctores. Tanmateix, tal com ell reconeix, el seu treball acaba essent 
molt més complex del que en un primer moment pretenia perquè ha 
d’acabar explorant qüestions referides a l’autoritat i la normativitat. 
 
En un article del 2010 titulat “How to make bad law: lessons from 
Cyberspace” Reed posa de manifest que el fet que molta normativa 
relacionada amb les noves tecnologies, destinada a regular pràctiques 
que duen a terme en contextos digitals, assumeix una concepció de la 
pràctica digital igual al que tindria si aquesta es dugués a terme en un 
entorn físic. Una de les característiques principals d’aquesta regulació 
és que tendeix a tenir un alt grau de concreció en la definició de les 
pràctiques a regular i les regles a seguir. La seva conclusió és que la 
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ineficàcia de les normes referents a pràctiques que es duen a terme a la 
xarxa és sobretot deguda a un alt grau de concreció en la normativa, a 
més de la sobre-complexificació i de la modificació constant de la 
normativa. 
 
La tesi que desenvolupa gràcies al seu estudi de la normativa de la 
signatura digital i de la protecció de dades personals, és la següent; 
quan es busca la màxima precisió en la producció normativa, malgrat 
que els objectius de seguretat jurídica es vegin més acuradament 
complerts, això genera una disminució del vertader efecte normatiu de 
les normes en qüestió. Tal com ell constata, en aquests casos ens 
podem trobar en situacions d’incompliment o en situacions de 
compliment de segon ordre136, ja que els individus es limiten a seguir 
les instruccions de la normativa al peu de la lletra sense reflexionar 
sobre la pròpia pràctica i ni sobre l’objectiu de la norma. 
 

La producció normativa que aspira a la precisió detallada té tres 
característiques bàsiques. En primer lloc, vol regular el 
comportament dels destinataris fent referència, majoritàriament, a 
mesures objectives i/o quantitatives. L’objectiu és fer que el 
compliment de les normes s’assoleixi mitjançant l’acompliment 
d’aquestes quantificacions. [...] En segon lloc, en molts casos, el 
compliment amb el dret por ser assolit, ja sigui totalment o en gran 
part, completant una llista de tasques. Això es podria descriure com 
el compliment en versió “tick-box” . Finalment, encara que queda clar 
què és el que el subjecte cal que faci per complir amb la norma, 
moltes vegades no està clar per què el dret imposa aquestes 
obligacions. L’ànim normatiu del legislador pot ser fàcilment 

difuminat pel detall del dret.137 (Reed 2010a: 905). 

 
Sembla doncs, que Reed vulgui qualificar el compliment, diferenciant-
lo de les altres vessants de correspondència138. En el compliment ple, 
caldria incorporar el fet que el destinatari de la norma és capaç de 
comprendre la intenció i la voluntat del legislador. Per tant, aquí 
s’observa que aquest compliment que implica un component 
intencional dels individus (Hierro, 2003) també pot ser qualificat de 

                                                 
136 El compliment de segon ordre refereix a la correspondència per compliment, no 
per aplicabilitat, però mancant-hi la comprensió de la norma.  
137 Text original en anglès, traducció pròpia.  
138 Aquestes especificacions del concepte d’eficàcia normativa estan extretes de la 
categorització que en fa Liborio Hierro al seu llibre La eficacia de las normas jurídicas 
(Hierro, 2003), no les fa servir Reed. 
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manera diferent. Per això es podria diferenciar entre el compliment de 
segon ordre o el compliment de primer ordre o ple. El compliment de 
segon ordre es podria entendre com correspondència i eficiència 
normativa, amb un component intencional per part de l’individu, ja 
que compleix segons els dictats de la norma de forma conscient i 
dirigida, modificant la seva conducta, però quan aquest comprèn la 
normativa; és a dir que no comprèn les raons del legislador. Per tant, 
s’entendria que el compliment a part de la intencionalitat, podria venir 
qualificat per la comprensió i esdevindria així ple o de primer ordre.  
 
En altres paraules, els individus poden ser conscients del que dicta la 
norma i com han de canviar el seu comportament per convergir-hi, 
però això pot ser motivat per una simple voluntat de complir amb el 
que diu la norma per evitar la sanció, i pot ser perquè raonablement 
creuen que és una bona manera de gestionar la qüestió. Aquest és 
doncs, un aspecte clau per tal que una regulació sigui eficaç;  que 
l’autoritat competent, o legislador, doni raons per la seva actuació i la 
seva producció normativa pugui ser compresa. 
 
En la teoria del sistema jurídic semblaria que pot ser irrellevant fer 
aquest anàlisi sobre en quina qualitat s’assoleix el compliment de la 
norma si, de fet, es pot arribar a obtenir el compliment o almenys la 
correspondència per aplicació dels tribunals. Tanmateix no ho és 
perquè, tal com Murray també indica, internet permet moltes vies 
d’escapament i origina molts problemes de imposició i jurisdicció que 
fan més difícil assegurar que des de les institucions es pugui fer 
complir la llei i permeten una capacitat d’elecció de l’usuari molt més 
gran que en un entorn físic. És per això que cal elaborar normes que 
resultin més atractives als destinataris, per assegurar-ne el compliment.  
 
Reed advoca per la idea que per tal que el dret assoleixi el seu efecte 
normatiu és necessari que sigui comprès pels seus destinataris. Posat 
en termes de Raz seria que per tal que el dret proporcioni raons per a 
l’acció cal que, primer, les raons subjacents a les obligacions o pautes 
de conducta que propugna siguin enteses pels qui les han de complir. 
La noció d’entendre (understanding) que fa servir Reed és més completa 
que la simple comprensió dels conceptes i de les relacions sintàctiques 
i semàntiques de les proposicions que conformen les normes.  
 
En normes complexes i amb alt grau de concreció, Reed qualifica 
aquest compliment com el de tick-box o, en altres paraules, un 
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compliment de segon ordre en tant que els individus no estableixen 
una vinculació subjectiva entre la seva conducta i l’ànim normatiu de la 
norma. Reed focalitza el problema no pas en l’individu sinó en el 
disseny del dret:  
 

[...] buscar la concreció en la producció normativa genera una forta 
focalització en el compliment formal. Això debilita potencialment 
l’efecte normatiu del dret perquè els seus destinataris no estan 
requerits a considerar el contingut de les seves accions en relació 
amb els objectius del dret. D’un sistema jurídic d’aquest tipus podria 

predicar-se un alt grau d’a-moralitat.139 (Reed 2010a: 913) 
 

La manca de moralitat del sistema es refereix a la moralitat del dret 
entesa com ho fa Lon Fuller (Fuller, 1969). És a dir, no és una qüestió 
de continguts sinó un aspecte intern de com el dret ha de ser construït 
i com s’ha d’establir la relació entre els legisladors i els destinataris de 
les normes. Per això els principis per la moralitat del dret –l’existència 
de normes, la prohibició de les normes secretes, la claredat, 
irretroactivitat, no contradicció, la impossibilitat d’exigir conductes 
impossibles, la inestabilitat en la legislació i la no contradicció entre el 
que estableix la norma i la pràctica de les autoritats- els quals 
composen el que Fuller entén com l’imperi de la llei (rule of law140) i es 
constitueixen com un objectiu a assolir pels legisladors, no solament 
com unes obligacions preceptives a complir per la creació de normes 
vàlides. Entre aquests vuit principis, Reed posa el focus en el quart el 
cinquè i el setè, el quart indica el dret ha de ser comprensible per 
aquells qui han de complir amb les seves disposicions, el cinquè indica 
que les normes no han de ser contradictòries i el setè fa referència a 

                                                 
139 Text original en anglès, traducció pròpia. 
140 El concepte “rule of law”, en el sentit anglosaxó, no té una traducció clara al català, 
castellà i francès. En el context del common law aquest concepte és molt més ampli 
fins el punt que esdevé una institució per ella mateixa no es concep com una 
propietat de les institucions sinó com un concepte inherent al sistema. En els 
contextos de dret continental amb estats fortament administrativistes degut a la 
reacció contra l’antic règim, aquest és un concepte que s’ha lligat necessàriament a 
l’evolució de les institucions de l’estat.  Per això aquí a vegades el trobem traduït com 
estat de dret i altres com imperi de la llei. Si parlem de rule of law com un ideal 
institucional la traducció més apropiada seria segurament l’estat de dret, en aquest 
cas parlem de les propietats que ha de tenir el dret dins de l’entramat institucional 
perquè esdevingui el criteri bàsic per al seu funcionament. Sembla que aquest últim 
sentit és el que s’ajusta més en aquest cas perquè no parlem del dret en el sentit 
institucional sinó en el funcional, tanmateix no és una distinció que resulti rellevant 
en aquest cas. 
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que, per assegurar-ne el compliment, les normes no han de ser 
modificades massa freqüentment. 
 
Tal com es desprèn del l’explicació que de la ineficàcia normativa, d’on 
la incomprensió n’és una de les causes principals, s’entén que la 
comprensió de la norma s’assoleix quan les raons subjacents que el 
legislador sosté per regular una pràctica o altra, s’ajusten 
vertaderament al context i les visions que tenen els individus a qui van 
destinades. Per això, els casos d’ineficàcia o de fallida reguladora, com 
Murray els anomena, s’identifiquen en els següents: per massa precisió, 
per sobre-complexificació i per modificacions constants de la 
normativa. En aquests casos es produeixen aquestes conductes: el dret 
és ignorat, no es duu a terme la pràctica que regula; el dret és 
activament desobeït; el dret es compleix però sense assolir l’ànim 
normatiu que pretenia. 
 

c) Compliment i experiència: J. Cohen 

 
Julie Cohen explora la problemàtica jurídica i d’internet des d’una 
perspectiva diferent. Enlloc d’adoptar un punt de vista regulador el 
pren des d’un punt de vista filosòfic, tanmateix no deixa de banda 
l’ànim de buscar una regulació més ajustada a les vertaderes pràctiques 
que s’estan duent a terme i proposa una reelaboració de certs 
conceptes, que són usats en normativa problemàtica com és el cas de 
la propietat intel·lectual o la privacitat, a partir de tenir en compte 
primerament el paper de l’individu dins la xarxa. 
 
La teoria que elabora Cohen en el seu llibre Configuring the Networked 
Self és complexa i es basa en una concepció que ella mateixa anomena 
postmoderna del fet cultural i de la noció de privacitat (Cohen, 2012). 
No voldré explorar en profunditat com construeix la seva aproximació 
a aquests temes en concret de la privacitat i la propietat intel·lectual 
perquè no són objecte d’aquest treball, tot i això la seva aportació crec 
que és important per aquesta tesi perquè ens mostra com aquesta 
necessitat de repensar i re-elaborar conceptes que fins ara havíem fet 
servir, amb significats àmpliament compartits però que actualment es 
fan més difícils d’utilitzar. El seu treball és una reflexió en el sentit que 
caldria fer-ne una relectura i variar-ne el significat d’acord amb el 
context actual de les pràctiques, el seu objectiu és proporcionar “un 
marc de referència per conceptualitzar els efectes socials i culturals 
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dels sistemes legals i tècnics que regulen l’accés i l’ús de la informació” 
(Cohen 2012: cap. 1 pàg. 3).  
 
Gran part de la teoria que elabora Cohen va destinada a contestar a les 
assumpcions de l’individualisme liberal que es predica com 
racionalment objectiu. L’autora fa un treball de de-construcció de la 
narrativa liberal sobretot pel que fa els conceptes d’individu, 
creativitat, cultura, propietat i privacitat. Alhora defensa que una 
perspectiva menys analítica, si bé pot ser titllada de poc objectiva, pot 
aportar una amplitud de mires que ajudaria a sobrepassar les 
assumpcions de la teoria liberal que són la font del desajust entre la 
regulació i les vertaderes pràctiques socials.  
 
Per elaborar conceptes jurídics que siguin vertaderament més flexibles 
cal establir uns límits teòrics diferents dels que s’han assumit fins ara,  
Cohen parteix d’un punt de vista més fenomenològic per incorporar a 
la teoria la veritable experiència dels individus. Això serviria, per 
exemple, per explicar i, conseqüentment, juridificar la privacitat 
individual atenent a l’evolució de la subjectivitat dins un context en 
xarxa; o, per exemple, per explicar la el fet creatiu, la creativitat, quan 
la cultura pot ser experimentada i considerada com a tal sense que 
s’ajusti als paràmetres institucionals. 
 
Per aquesta tesi és interessant explorar el marc de referència que 
construeix l’autora no tant pels conceptes de privacitat i creativitat, 
sinó pels que fa referència a l’individu. És a dir, sobre com els 
individus experimenten les pràctiques i també el dret, i en 
conseqüència les instàncies de normativitat. Cohen advoca per un punt 
de vista corpori i dels usuaris situats (embodied and situated users), que 
permeti focalitzar l’estudi de les pràctiques en aquelles conductes que 
vertaderament els individus dues a terme i passar-les pel sedàs dels 
patrons estandarditzats a partir dels conceptes de llibertat, propietat, 
autonomia, etc.  
 
El que es vol posar de manifest és que per tal que es pugui 
proporcionar un entramat institucional i conceptual ajustat a la realitat, 
cal que primer avaluem com experimentem les pràctiques socials 
relacionades amb la informació; d’entrada sempre mediades per el 
nostre cos, el context, la cultura i la xarxa. En definitiva Cohen explica 
que cal ser conscients que els individus no experimenten la informació 
en un sentit abstracte, sinó que en tenen una percepció molt concreta 
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tant de l’espai offline com l’online. És per això que Cohen parla de “el 
joc de la pràctica diària” (the play of everyday practice), aquest és un 
concepte que l’autora considera més apropiat per parlar de la dinàmica 
que s’estableix entre les tecnologies de la informació i els usuaris, 
readaptant-ne constantment les funcions i continguts, fent que l’espai 
quotidià esdevingui un espai en xarxa (vegeu el capítol 2, Cohen 2012). 
 
En definitiva, el treball de Cohen és un grau més de complexitat en el 
que la teoria del dret pot aprofundir sense perdre de vista la noció del 
dret com una pràctica social. Com he dit, Julie Cohen vol posar les 
bases per un marc de referència que lligui la tècnica amb el ciberdret i 
la teoria; és una adaptació de l’anàlisi conceptual propi de la filosofia 
del dret passat pel sedàs de la teoria crítica de caire fenomenològic. 
 

5.3. Teories de regulació simbiòtica 
 
En aquesta secció vull aprofundir més en la idea de la regulació 
simbiòtica que proposa Murray en el seu treball. Tot i això, el títol de 
la secció és el plural “teories”, perquè en alguns aspectes aquesta 
regulació simbiòtica també és present en el treball de Reed. Malgrat 
això, les seves aproximacions divergeixen en el tractament que ha de 
rebre la regulació per assolir el grau de compliment desitjat, més 
concretament divergeixen sobre qui ha d’actuar com a agent regulador. 
Per a Reed, la regulació no deixa de ser una eina en mans dels agents 
reguladors o autoritats, per a Murray, els nodes del que anomena la 
matriu reguladora, acaben essent també agents reguladors rellevants. 
 

a) Punts forts 

 
Com a concepte sociològic, la simbiosi es defineix com la “relació que 
sustenta l’estructura d’un grup humà, tant en el seu aspecte espacial 
com en la divisió del treball, i inclou avantatges recíprocs entre els seus 
diversos components”141. Traslladat a la regulació, parlem d’un model 
en el qual els dos agents que intervenen en el procés regulador, l’agent 
regulador i l’agent destinatari, mantenen una relació continuada 
d’acoblament en els seus interessos. Aquesta és una manera d’entendre 

                                                 
141 Definició extreta del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (Diccionari de la 
llengua catalana, segona edició. DIEC2). Tanmateix, però és una perspectiva 
respecte la relació entre les institucions i els grups socials que ja havia plantejat Max 
Weber (Weber, 1944). 



145 
 

la regulació que ve fortament influïda pel context al qual es pretén 
aplicar. Murray fa servir l’expressió “regulació simbiòtica” (Murray, 
2008b) per emfatitzar aquest aspecte i fer palès el component dinàmic 
d’aquest model que planteja, Reed no fa servir aquesta expressió però 
també l’incloc al que podrien ser les teories simbiòtiques de regulació a 
internet. 
 
Un dels aspectes claus és el reconeixement del paper que exerceix la 
comunitat d’usuaris a l’hora de poder implementar una regulació o 
altra. En aquest punt, tan Reed com Murray coincideixen en la 
rellevància que té el grup de destinataris, ja siguin directes o indirectes, 
a l’hora de fer fracassar una regulació. Per ambdós l’aspecte 
comunicatiu i relacional que existeix entre els agents reguladors i els 
destinataris de la regulació és fonamental. En aquest sentit, els dos 
coincideixen que la regulació s’ha de poder canviar si no genera un 
compliment, o almenys, correspondència entre el que dicta la norma i 
el comportament dels destinataris. Accepten, doncs, per a poder parlar 
d’eficàcia en un context com el d’internet cal que l’aspecte relacional 
de la regulació estigui en el punt de mira de la teoria.  
 
Si entenem que actualment, gràcies a internet, el flux d’informació és 
multidireccional i que, en conseqüència, els actors, ja siguin empreses, 
grups, administracions o particulars, poden ser emissors i receptors 
d’informació de múltiples fonts; cal que l’agent regulador canviï 
substancialment de perspectiva sobre quina és la seva activitat i com és 
relaciona amb la comunitat: 
 

El problema és que els reguladors tradicionalment han concebut el 
seu rol com “regulant la comunitat”. Creuen que els problemes són 
causats per les accions de la comunitat buscant evitar els controls,  
tal com es pot veure en la resposta a la regulació de la compartició 
d’arxius peer-to-peer, re-venta i importació paral·lela, i la regulació del 
contingut per adults. Conceben equivocadament la comunitat com 
un col·lectiu passiu que està per ser controlat. Creuen que la 
comunitat és un ens estàtic que cal regular. Creuen que el seu paper 
és intervenir causant un canvi vers un altre ens estàtic. Els 
reguladors, després, examinen aquest resultat i es declaren satisfets 
(èxit regulador) o insatisfets (fracàs regulador) i tot el procés torna a 

començar.142 (Murray 2008a: 14). 

 

                                                 
142 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Degut a això, Murray entén que la regulació, tot i anar dirigida a un 
element concret (per exemple a les plataformes de peer-to-peer), pot 
provocar diverses reaccions als nodes actors que hi són vinculats i 
aquests poden fer fracassar l’ànim regulador que hi ha al darrere (com 
per exemple els usuaris i les plataformes de descàrrega directa, les 
quals, després d’una forta campanya contra el P2P van créixer, i 
després ho han fet les de streaming).  
 
Per tant, segons Murray la regulació s’ha d’entendre com un 
component que es pretén inserir en una xarxa d’actors amb relacions 
preestablertes i cal veure quina és la manera de generar menys 
disrupcions alhora que dominar el potencial que pot tenir aquesta 
xarxa. Per fer-ho fa servir la imatge de la matriu reguladora, aquesta és 
una matriu on tots els nodes/actors que poden intervenir en l’aplicació 
de la regulació hi són representats, aquests nodes poden ser tan 
empreses del sector, grups d’interès i usuaris particulars. Tots estan 
interconnectats i tots tenen un paper rellevant, malgrat això no tots 
tenen la mateixa influència a l’hora de permetre o no permetre la 
implementació d’una normativa, cosa que el regulador també haurà de 
conèixer.  
 
És una proposta de regulació efectiva en tant que assumeix que 
l’entorn regulador no és estàtic i per això la regulació ha de ser 
canviant –aquesta és una diferència clau respecte el component estàtic 
o constant de l’Univers del Discurs que identifiquen Alchourrón i 
Bulygin (Alchourrón & Bulygin 1975: 32-33)143-. Un cop elaborada 
aquesta matriu reguladora, amb tots els nodes /actors que podrien 
intervenir en l’èxit o el fracàs de la regulació,  cal tenir en compte que 
el contingut de la regulació pot anar canviant atenent a les reaccions 
que generi a la xarxa. Aquest model de regulació simbiòtica es 
desenvoluparia en tres fases: 
 

Primer els reguladors han de produir un model dinàmic de la matriu 
reguladora que envolta la pràctica que volen regular (incloent-hi el 
mapa de la xarxa de comunicacions que ja està tenint lloc). A partir 

                                                 
143 La manera de determinar la identitat d’un problema normatiu segons els models 
d’Alchourrón i Bulygin es basen en la concepció que l’Univers del Discurs (UD) 
roman constant i que les variacions vindran donades per l’Univers d’Accions. És a 
dir, que les situacions i l’estat de les coses, alhora que la propietat definitòria d’aquest 
UD, es manté constant. Si bé ells no neguen que aquest pugui canviar, el seu model 
no s’acoblaria a aquest dinamisme sinó que sembla que caldria repetir el model per 
tantes vegades com l’UD variés. 
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d’aquí ells podrien dissenyar una intervenció reguladora que intenti 
utilitzar el flux natural de comunicacions mitjançant l’oferiment 
d’una comunicació positiva als subsistemes o nodes dins la xarxa que 
els animi a donar suport a la intervenció reguladora. Finalment s’ha 
de monitoritzar el feedback que sorgeixi d’aquesta intervenció. Si la 
intervenció no té bons resultats al principi, s’hauria de considerar 
modificar-la lleugerament i continuar monitoritzant el feedback amb 

l’esperança de generar millores continuades.144 (Murray 2006: 250-
251).  

 
Reed no assumeix la proposta de Murray per massa complexa. Per 
Reed l’aspecte clau a tenir en compte és que les normes socials intra-
comunitats són un element molt important per aconseguir el 
compliment de les normes jurídiques (Reed 2012: 210-211), alhora, 
l’acceptació de les normes jurídiques per part dels individus és un 
objectiu que els agents reguladors han d’aspirar a aconseguir per tal 
d’obtenir l’eficàcia reguladora. És la relació de reconeixement de les 
autoritats, en tant que pertanyents a la pròpia comunitat, el detonant 
per una possible acceptació de la regulació. Per tant la regla de 
reconeixement 145 , segons Reed, és diferent segons cada individu 
atenent a les comunitats que pertanyi (Reed 2012: vegeu el capítol 6). 
 
Reed se centra en l’aspecte de la sobre-precisió de la regulació, la qual 
l’acaba fent més complexa, i menys entenedora per l’usuari que, en 
teoria, l’hauria de considerar una raó per a l’acció; aquesta sobre-
precisió acaba fent que la regulació no tingui cap sentit per l’usuari. 
Per Reed cal ésser conscient que cal prestar més atenció a les 
percepcions dels usuaris que no pas a l’ànim regulador de l’autoritat. 
 

La qüestió rellevant ha de ser no si una llei manifesta ser aplicable, 
sinó si els usuaris d’internet perceben que aquesta llei és aplicable. 
Aquests només tindran aquesta percepció si accepten que el 
legislador té autoritat legítima per fer aquest requeriment. Si els 
usuaris accepten l’autoritat del legislador, la llei podrà ser obeïda 
degut a una norma social generalitzada. Si, en canvi, els usuaris 
d’internet no coneixen l’existència de la norma, o creuen que no va 

dirigida a ells, aquests no sentiran cap obligació d’obeir-la.146 (Reed 

2012:19). 

 

                                                 
144 Text original en anglès, traducció pròpia. 
145 Reed reconeix que aquesta proposta va en contra de la visió de Hart. 
146 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Ell parla, per exemple, pel que fa la privacitat o la signatura digital, 
argumenta que el que cal és incentivar el compliment efectiu i no 
solament el compliment de la llista de requisits (tick-box) que seria 
l’única cosa que pot acabar comprenent l’usuari actualment, per 
aconseguir això cal simplificar la regulació a fi de donar-hi un sentit 
per l’usuari (Reed, 2010a). Per altra banda, els agents reguladors, les 
autoritats competents en la matèria, hauran de treballar en clau de 
persuasió i no de control dels usuaris. 
 
En resum, podem veure que ambdues teories tenen components 
simbiòtics en tant que admeten que cal repensar la relació entre 
autoritat i comunitat, i que la forma de regular ha de canviar en atenció 
al cotext, el qual permet que els usuaris facin fracassar la regulació si 
no estan convençuts del que allí s’hi estableix. Tanmateix, el focus de 
la simbiosi (amb el permís de Murray cap a la teoria de Reed) sí que és 
diferent. En el cas de Murray l’aspecte simbiòtic el trobem en una 
teoria on la regulació incorpora un aspecte de canvi constant atenent al 
feedback dels agents que hi són implicats, en el cas de Reed, es 
focalitza en la relació que existeix entre l’autoritat i la comunitat, la 
qual ha de ser reforçada per després poder regular efectivament (Reed, 
2012), aquest reforçament cal treballar-lo a través de mecanismes 
persuasius i una simplificació de la normativa. 
 

b) Punts dèbils 

 
Martina Gillen fa una anotació important a la teoria de Murray, i és 
que si el dret també és un sistema social independent i auto-
referenciat, sens dubte podem entendre certes dinàmiques que ocorren 
com les fallides reguladores, tanmateix això no podria explicar com en 
alguns casos sí que es produeix la influencia del sistema jurídic vers 
altres sistemes socials; alhora, tampoc es podria trobar la manera 
d’aconseguir una regulació efectiva (Gillen, 2012).  
 
Seguint l’explicació luhmanniana, el dret, en tant que sistema (jurídic), 
aquest mantindria la seva lògica interna i restaria tancat a les 
influencies exteriors així com també a poder influir sobre els altres 
sistemes, en aquest cas només hi podrien haver accions de coordinació 
entre sistemes si ambdues parts estiguessin d’acord en comunicar-se i 
adaptessin la seva dinàmica per això. Com és sabut la perspectiva de 
Luhmann no és explicativa en la totalitat de casos, perquè el dret és 
capaç d’influir, és a dir, imposar-se, en altres àmbits de la vida social, i 
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per això, tal com afirma Gillen, cal que l’assumpció de la teoria 
luhmanniana sigui matisada.  
 
Gillen accepta l’explicació de Murray sobre funcionament autopoiètic 
del dret, la qual es fa més palesa quan es tracta de les accions 
reguladores al ciberespai; però considera que cenyir-se simplement a 
una explicació reguladora és insuficient per donar compte de la 
problemàtica que mostra el dret i internet. Per això proposa dues 
sortides teòriques al dilema; una és acceptar que hi ha diverses 
versions autopoiètiques del dret, és a dir, que no es pot predicar unitat 
en el dret. La segona solució és incorporar a la visió pluralista un 
aspecte reflexiu, aquesta manera d’explicar el dret com un sistema 
autopoiètic és la que expressa Gunther Teubner. Teubner reconeix 
que hi ha sistemes més autònoms que d’altres, i aquests estableixen les 
seves pròpies normes sobre com interactuar amb els altres (Teubner, 
1989); en aquest sentit el dret és capaç de configurar el marc on les 
relacions entre individus i entre individus i estat es duen a terme, és a 
dir defineix quin a és l’esfera pública i la privada. Per això, de forma 
prèvia, cal fer el que Martina Gillen anomena incorporar la perspectiva 
sociològica en l’anàlisi de les situacions normatives (Gillen, 2008). 
 
Certament, un altre punt dèbil a la teoria de Murray que ell mateix 
reconeix en altres treballs presentats en congressos 147  és que cal 
abordar l’aspecte del rule of law  en la teoria de la regulació a internet; la 
certesa i l’estabilitat en la regulació, així com també un procés racional 
que eviti l’arbitrarietat són aspectes que poden resultar en entredit si la 
teoria de la regulació simbiòtica no entra en aspectes de la teoria del 
dret i de l’estat de dret. Reed, com he dit, sembla que se centra en 
potenciar un dels aspectes de l’ideal del rule of law de Fuller per 
contrarestar-ne les mancances dels altres.  
 
Cal dir, però, que la visió que té Reed té altres mancances. La seva 
visió del dret no és la de les raons per a l’acció, o si més no ho 
desenvolupa d’aquesta manera, ell se centra en definir-ho com un 
mecanisme de control i d’ordenament de la conducta; tanmateix en la 
seva visió sobre l’efecte normatiu hi inclou un component 
comunicatiu i relacional molt fort entre legislador i comunitat 

                                                 
147 Vegeu el Keynote Adress al Congrés BILETA 2013 al seu blog “Looking back at 
the Law of the Horse: why cyberlaw and rule of law are important” 
(http://theitlawyer.blogspot.com.es/2013/04/my-keynote-address-to-bileta.html). 
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regulada, atributs del dret i del sistema jurídic que podrien resultar 
contradictoris. En les seves paraules:  
 

Una vegada reconeguem que el dret assoleix el seu objectiu de 
control, d’ordenar i influenciar principalment a través dels seus 
efectes normatius, enlloc de la imposició, estarem també forçats a 
reconèixer que no podem centrar la nostra atenció només en les 
activitats del legislador. Les normes socials reflecteixen el consens de 
la comunitat sobre com els seus membres s’haurien de comportar, i 
aquelles normes que tenen un estatus de dret estan desenvolupades 

en igual mesura per la comunitat i pel legislador.148 (Reed 2012: 11) 

 
Per tant, segons Reed, l’efecte normatiu que una norma pot produir ve 
fortament determinat per la relació que s’estableix entre l’autoritat o 
agent regulador i la comunitat regulada, sempre que tinguem en 
compte el component intencional del compliment. És per això que és 
fonamental prendre la perspectiva del destinatari efectiu de la norma a 
l’hora de comprendre quina seria la millor manera de regular 149 . 
Aquesta posició, però, necessitaria abordar la distinció que que fa 
Joseph Raz entre la definició d’autoritat o d’exercir l’autoritat –el que 
proporciona la raó per actuar- i el fet d’acceptar l’autoritat –el que fa 
que els agents l’acceptin- (Raz 2009: 3-27).  
 
S’ha de dir que tota la reflexió que fa Reed està feta a partir d’unes 
premisses molt clares, està pensant el seu cas específic per normes que 
tracten pràctiques mediades per noves tecnologies i que en sí mateixes 
poden ser noves i complexes. Els seus exemples i casos d’estudi 
principals són la signatura digital i la privacitat de les dades personals; 
en realitat sembla que la major part de l’argumentació es basi en el 
problema del compliment, sens dubte en casos com el de la propietat 
intel·lectual és així, però per al cas que ens ocupa, el de Uber, tal com 
s’ha dit, el compliment s’aconsegueix mitjançant ordre judicial, i per 
tant el problema que planteja és una dimensió més profunda. 
Constatant això es podria apuntar que el punt de partida que assumeix 
Reed, la in-efectivitat de les mesures per imposar les normes, no és 
una raó única per a justificar la seva postura i caldrà elaborar-ne 
d’altres. 

                                                 
148 Text original en anglès, traducció pròpia.  
149 Aquesta explicació de la importància comunicativa i de la relació entre l’agent 
regulador i la comunitat regulada, desemboca, necessàriament, al meu entendre, en 
una concepció reflexiva del dret. Com la que Teubner presenta, i també com la que 
Murray introdueix.  
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En definitiva, aquí es pot veure com a partir d’una perspectiva 
sistèmica, la legalitat entesa com la dinàmica del sistema jurídic, es pot 
acabar fent necessari abordar una perspectiva substantiva de la 
legalitat, com és i què és el dret. Reed, però, no entra en el tema de la 
normativitat plantejat per Andrei Marmor sobre com es poden 
qualificar les convencions que conformen el dret (Marmor, 2009), sinó 
que es queda un pas enrere, tracta el tema de la regla de reconeixement 
de Hart, i constata que en aquests casos l’única cosa que es podria 
concloure és que hi ha una regla de reconeixement específica per cada 
subjecte (cosa que, segons Hart, voldria dir que no n’hi hauria).  
 
Així doncs, també d’acord amb Murray, podem veure com el 
pluralisme ha d’entrar necessàriament en escena quan tractem  d’un 
context on la constitució de diferents comunitats i on la manca de 
fronteres físiques que puguin definir de manera clara els límits de cada 
jurisdicció, fa que les autoritats capaces de regular siguin múltiples i, 
per tant, tenen reclams d’autoritat esdevinguin sobreposats. Alhora, la 
capacitat els individus que formen comunitats de triar quina és 
l’autoritat a qui volen seguir, fa que la regla de reconeixement no sigui 
compartida i per generar una adhesió cal que la relació entre autoritat i 
comunitat tingui un component més que el fet de la sobirania 
territorial.  
 

5.4. Temes subjacents a les propostes teòriques 
 
La regulació i les tècniques reguladores pretenen guiar i ordenar els 
comportaments dels individus en funció del que es conté a les normes, 
per això, tot i que constatant-ne la correspondència es podria 
considerar que una regulació ha tingut èxit, el seu ànim va més enllà i 
el que veritablement es perseguiria és el compliment. La 
correspondència entre el comportament i la norma pot venir donada 
per la casualitat, per l’aplicació de la norma per part dels tribunals o 
per una modificació veritable del comportament del destinatari degut a 
les raons que aporta la norma; el compliment.  
 
Per tal de poder d’assolir aquest compliment amb els canvis en els 
models de regulació que s’han proposat, també  val la pena posar de 
manifest quins canvis estructurals de context i relació hem de tenir en 
compte actualment. De la literatura considero que es poden extreure 
tres canvis claus en el context: un fa referència a la fusió entre un espai 
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analògic i un digital; el segon fa referència a la tendència a fusionar la 
dimensió privada amb la pública en les noves pràctiques; i la tercera 
tracta l’aspecte de la relació entre l’agent regulador i el destinatari de 
les normes, en aquest sentit un canvi de relació entre l’autoritat i la 
comunitat. 
 

a) Espai: analògic i digital 

 
Un element contextual importantíssim en la regulació és l’espai on 
aquesta s’ha d’implementar. La literatura del ciberdret ha tractat el 
tema de si l’espai físic i l’espai virtual han de ser necessàriament 
considerats com contextos clarament diferenciats i que, per tant, 
requereix de regulació diferenciada. Com s’ha vist, Lessig o Barlow 
consideren el ciberespai com un context totalment diferent a l’espai 
físic, Lessig, igual que els ciberlibertaris, considera que l’espai 
d’internet proporciona una oportunitat única d’exercir la llibertat dels 
individus sense limitacions territorials, especialment pel que fa la 
creativitat i l’economia en el que ell anomena la cultura del remix 
(Lessig, 2008).  
 
Reed i Murray també tracten la diferència entre l’espai físic i l’espai 
virtual, o com a alguns articles consta, l’espai real i l’espai virtual. 
Murray construeix tota la seva teoria a partir de la capacitat potencial 
dels individus d’interferir en la implementació de la regulació a la xarxa 
i de la incidència que hi tenen les micro-comunitats a diferència de les 
macro-comunitats delimitades a partir de fronteres físiques que 
formen estats (Murray 2006). Reed té una visió similar, la seva visió 
pragmàtica el duu a defensar que la proposta que la regulació de 
pràctiques digitals ha de ser diferenciada de les pràctiques equivalents 
offline perquè en els casos on s’ha pretès l’equivalència ha resultat 
ineficaç (Reed, 2010b). 
 
Per contra la visió de Cohen i altres sociòlegs com Castells, Miller o el 
filòsof Floridi es mostren contraris a tractar-ho en termes de divisió 
perquè hi veuen un canvi estructural en la manera de relacionar-nos 
amb la informació de forma global. S’entén que actualment la divisió 
entre la vida virtual i la física no es pot establir, amb tot, és evident que 
tant l’experiència de l’espai físic i el virtual han canviat conjuntament 
degut a la xarxa: 
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La gent que habita la xarxa no ha desaparegut en l’espai virtual, sinó 
que la seva experiència corpòria del món real no és la mateixa que 
abans. Les tecnologies de la informació en xarxa intermedien les 
nostres interaccions i les nostres percepcions, afectant les maneres 
en les que entenem les pròpies capacitats, els nostres lligams amb els 

altres i les propietats del món que ens envolta.150 (Cohen 2012: cap. 

2 pàg. 2) 

 
En definitiva, si bé no hi ha un acord clar sobre com tractar les 
matèries que tenen una dimensió física i/o analògica i una dimensió 
digital (personalment prefereixo fer servir l’adjectiu de físic enlloc de 
real, i digital enlloc de virtual) sí que es reconeixen certs canvis 
estructurals en la manera com els individus es relacionen amb la 
informació. La insistència en tractar els “problemes”, o més ben dit 
noves pràctiques, derivats d’internet i la digitalització de manera 
diferenciada  als de l’entorn físic s’han basat en les diferències evidents 
que hi ha en determinar la jurisdicció competent i imposar la 
normativa de forma efectiva. Tanmateix, un cas com el de UberPop 
planteja problemes diferents, no és una qüestió de jurisdicció o 
d’efectivitat en aplicar la normativa, sinó d’una transcendència més 
profunda de les dinàmiques digitals a la vida quotidiana; és a dir, una 
altra pràctica i manera d’adaptar-nos a la tecnologia i als serveis que es 
poden oferir gràcies a ella en el “joc de la pràctica diària”. En 
definitiva, en aquests nous “problemes” sembla que la divisió entre 
digital i físic ja no és rellevant i esdevenen rellevants altres aspectes. 
Per això, personalment advocaria per una visió més propera a la de 
Julie Cohen o Luciano Floridi a l’hora d’explicar els canvis socials en 
que estem immersos, és a dir, en una relació permanent amb els fluxos 
d’informació en xarxa gràcies a l’ús de les TIC.  
 
Fins ara s’ha posat molt d’èmfasi en el canvi de relacions 
econòmiques, i el seu subsegüent impacte teòric i jurídic, limitat en el 
context digital. Un dels temes que comportat més polèmica i que 
també ha estat més estudiat i desenvolupat a l’acadèmia és el cas de la 
propietat intel·lectual online. És àmpliament sabut que internet ha 
facilitat  l’intercanvi d’obres audiovisuals de manera molt notable i que 
en molts casos no es compleix amb els drets d’exclusiva que hi són 
associats. Es considera que el que veritablement s’ha posat en valor és 
l’obra en sí, que és el que circula per la xarxa, i no el seu continent. En 
aquesta mateixa línia sembla que el món dels bits, al que fa referència 

                                                 
150 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Murray, hagi reestructurat tot el sistema econòmic, començant 
sobretot pel món de la indústria musical. Murray identifica tres canvis 
substancials en la transició d’una societat industrial a una societat 
informacional: 
 

1. Representa un canvi de propietat o control de les coses a la 
propietat o control de la informació. 

2. Representa un model nou i revolucionari pel mercat i per la 
prestació de béns i serveis, i 

3. Representa una transició de la rivalitat a la no rivalitat.
151

 
(Murray 2010: 12). 

 
Sens dubte la tecnologia ha permès el que Murray anomena la re-
apropiació del contingut digital (Murray 2010: 43). És especialment 
rellevant l’aspecte de la “no rivalitat”, és a dir, que la quantitat del bé 
disponible no disminueix pel consum d’altres, això és degut a la 
disponibilitat i emmagatzematge digital de la informació. En efecte, si 
tractem d’obres subjectes a propietat intel·lectual, el que efectivament 
es consumeix són els continguts sense importar els continents 
d’aquestes obres ja que és un consum essencialment digital, per tant, el 
consum passa a esser necessàriament no rival en la gran majoria de 
casos perquè la limitació física del suport on l’obra estava enregistrada 
desapareix alhora que es multipliquen les capacitats dels usuaris per 
accedir-hi i compartir-la.  
 
Tanmateix, malgrat això, la potencialitat de la xarxa és tan gran que del 
conflicte sobre la gestió de continguts s’ha passat també al de les 
pràctiques (analògiques) mediades per l’ús de les TIC, per tant potser 
ara està agafant més rellevància l’aspecte 2n del que descriu Murray. És 
a dir, fer servir les TIC per coordinar una multitud d’oferents de béns i 
serveis amb potencials usuaris i/o consumidors. Aquest és l’impacte 
real que tindrà la tecnologia en els propers temps i, tant l’anàlisi social 
com la producció normativa, s’ha d’adaptar a aquest nou context.  
 
La regulació i el dret estan molt limitats per aquesta divisió entre les 
pràctiques que es duen a terme en la dimensió analògica i les que es 
duen a terme en el pla digital. Moltes vegades aquesta necessària 
separació conceptual que fins no fa tant era funcional, fa que ara no es 
pugui gestionar el desacord jurídic que apareix.  Actualment l’espai per 
la pràctica social és un espai híbrid on les inquietuds que sorgeixen en 

                                                 
151 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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una dimensió analògica (el transport, per exemple), troben una solució 
digital per una millor gestió i més eficaç, fet pel que cal que s’integri 
també a la regulació.  
 

b) Dimensió pública i privada 

 
Hi ha una altra divisió que és assumida pel dret i que també acaba 
resultant problemàtica per un cas com el d’Uber; la pública-privada. La 
dicotomia entre l’àmbit públic i l’àmbit privat està íntimament lligada 
amb l’ordenació jurídica de la vida en societat. Sobre aquesta 
dicotomia en podem parlar en el sentit que existeix un àmbit públic 
diferenciat de l’àmbit privat, en tant que el primer equival a la vida 
pública, en societat, on la llibertat individual queda ordenada a partir 
de les decisions de l’autoritat competent, per contra, tenim l’àmbit 
privat que és un domini reservat a les decisions lliures i individuals; 
l’àmbit públic és el domini de l’estat i l’àmbit privat el dels individus152. 
Un altre sentit amb el qual ens podem referir a la divisió públic-privat, 
és la divisió entre l’àmbit del dret públic i l’àmbit del dret privat, això 
vol dir que hi ha matèries, situacions i pràctiques que queden 
supeditades a l’ordenació de l’estat mitjançant les lleis i que l’estat 
actua amb tot el seu imperium (amb tota l’autoritat); l’àmbit del dret 
privat ens indica que en aquest cas el dret és producte de les relacions 
interpersonals i que serveix per garantir la llibertat i proporcionar 
seguretat jurídica en les pràctiques i transaccions dels individus.  
 
Per exemple, pel cas d’UberPop caldrà saber quin tipus de serveis han 
de passar pel sedàs de l’autorització administrativa i quins no cal que 
ho facin per ser reconeguts com legalment com a vàlids ja sigui de 
forma pública o privada. És a dir, en qualsevol cas l’autoritat 
competent institucionalitzada haurà de reconèixer quin és exactament 
és el servei d’Uber i donar-li entitat per a operar en tant que subjecte 
de dret privat o de dret públic. De fet, com s’ha vist al capítol anterior, 
una de les principals qüestions que vol resoldre el jutge del mercantil 
de Barcelona és si el servei d’UberPop s’ha de considerar un servei de 
transport públic, i per tant subjecte a autorització prèvia, o es 
considera un servei d’intermediació privat, i per tant exempt del 
requeriment d’autorització.   
 

                                                 
152 Aquesta definició en línies generals equival al que s’entén per esfera pública i 
esfera privada en clau liberal. Aquesta és la concepció més generalitzada i que 
s’adopta en la majoria de societats contemporànies ordenades a partir d’estats. 



156 
 

Tot i aquestes explicacions basades en dicotomies sobre la 
contraposició del paper de l’individu i el de l’estat, el model jurídico-
polític que tenim basa en la identificació de les conductes a partir de 
l’acció de l’estat en les seves lleis153. Les pràctiques o els fets venen 
identificats en una o altra institució en funció de les característiques 
que vinguin definides a la llei; alhora, aquesta llei determinarà si 
aquests fets i pràctiques recauen dins l’àmbit públic o privat, en tot 
cas, però serà el reconeixement públic el que els donarà entitat. Per 
exemple, una institució eminentment privada com és el matrimoni, 
només podrà ser reconegut com a tal i tenir els efectes que en predica 
la llei, si els contraents celebren el negoci jurídic en les formes que 
estableix el codi civil o la llei que s’escaigui. Aquesta, sens dubte, és 
una institució ancestral que ha existit en múltiples tipologies per unir 
parelles i ser el , tot i que en molts casos té un revestiment religiós 
molt fort, es pot dir que el matrimoni en essència és una institució 
social que té un reconeixement jurídic en el sí del dret privat.  
Existeixen múltiples parelles en una situació pràctica igual a les que 
constitueixen un matrimoni però no se’ls apliquen tots els efectes 
d’aquesta situació perquè no han complert amb tots els requisits que la 
llei fixa per aquests. Això és al que em refereixo quan dic que tota 
activitat, fet o situació, per més que recaigui en l’àmbit privat, ha de 
tenir un reconeixement públic per tal que tingui efectes. 
 
L’habitual, doncs, és que qualsevol pràctica que duem a terme ha de 
tenir una translació o altra a la llei; ja sigui en forma de regulació 
administrativa detallada o en forma de principi jurídic que ens 
garanteix la llibertat de fer quelcom. En qualsevol cas, l’autonomia que 
tenim com a individus a l’hora de decidir quina és la pràctica en què 
prenem part i com és aquesta, ve limitada per un o altre reconeixement 
de l’estat. Aquest no és un argument sobre l’abast de la llibertat 
individual ni sobre el determinisme o l’opressió del sistema, 
simplement vull constatar que l’entramat jurídic basat en el 
reconeixement de l’estat és la narrativa dominant de la vida social de 
tots i totes. És per això que Neil Walker parla de l’aspecte 
necessàriament públic del dret, un aspecte que es pot considerar com 
una virtut del dret però que, per altra banda, va associat a la concepció 
del “dret de l’estat” (state-law) com el paradigma jurídic bàsic associat al 
que s’entén per dret modern (modern law) i que no és capaç de 

                                                 
153 Estat, per aquest cas, s’entén com l’autoritat institucionalitzada competent que en 
el cas català equivaldria a la Generalitat de Catalunya. 
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representar una autoritat dissociada de a figura de l’estat (Walker, 
2011). 
 
En la majoria de casos això no genera cap problema entre autoritats i 
destinataris de les normes, ja que el dret producte de l’acció de l’estat 
és la representació de la legalitat assumida com a normal i general. En 
aquest sentit, s’entén que la dimensió pública del dret associada a 
l’estat és la que determina l’abast de la legalitat en el sentit sistèmic i les 
fronteres polítiques són les que n’estableixen els límits no solament 
jurisdiccionals sinó també de comprensibilitat (és a dir, el dret s’entén 
dins les fronteres). Tanmateix actualment trobem casos que posen en 
qüestió aquesta narrativa del que és el dret i l’estat degut a l’aparició 
d’internet i les TIC.  D’entrada, amb el cas de la propietat intel·lectual 
online, hi ha un problema clarament jurisdiccional i de capacitat 
d’imposició de la llei que fa que la motivació dels destinataris per al 
compliment de la norma disminueixi notablement. Aquest s’ha assumit 
com el cas paradigmàtic, exemple de com una pràctica duta a terme a 
través d’internet i facilitada per la digitalització dels continguts pot 
sobrepassar els límits entre sistemes jurídics i pot, fins i tot, crear 
àmbits de legalitat propis; és a dir, amb un sistema normatiu propi que 
escapi de l’organització de l’estat i d’organismes supraestatals. 
 
Un altre cas és el que plantegen negocis i pràctiques com les de 
UberPop. Aquest no és un problema de l’efectivitat en l’exercici de la 
jurisdicció ni de la capacitat d’imposició de les normes perquè la 
pràctica té una dimensió física que facilita això, el repte que planteja és 
vers la divisió entre esfera pública i privada, dominada pel 
reconeixement de l’estat i, en conseqüència, s’acaba plantejant un repte 
en la relació entre autonomia individual i autoritat competent. La 
dicotomia entre l’esfera pública i privada queda posada en dubte 
perquè l’activitat al ser mediada per les noves tecnologies es posa 
directament a disposició dels usuaris sense que sigui preceptiva la 
intervenció de cap autoritat pública per garantir-ne el funcionament. 
Alhora, tampoc és necessària un reconeixement de l’estat per 
identificar el servei com de transport o de intermediació per tal que 
sigui efectiu. En definitiva, el potencial que tenen les noves tecnologies 
aprofitant la connectivitat entre individus és la de sobrepassar la 
dimensió metafísica que té la dimensió purament física; és a dir, la 
capacitat que fins ara tenia l’estat de dotar d’identitat a les pràctiques 
individuals.  
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c) Relació entre autoritat i comunitat 

 
Finalment queden els aspectes relacionals entre individu-autoritat i 
individu comunitat. Com he dit més amunt, les activitats mediades a 
través de les TIC i la xarxa i que aprofiten la connectivitat entre 
individus prescindeixen del reconeixement de l’autoritat pel seu 
funcionament perquè es basen en la coordinació entre els propis 
individus. Això comporta que el paper que fins ara havia jugat l’estat 
quedi en certa manera menystingut.  
 
També, com he dit, el cas d’obres digitalitzades subjectes a drets de 
propietat intel·lectual és l’exemple paradigmàtic del by-pass sistemàtic 
de la normativa per part dels usuaris de la xarxa. Sobre aquest aspecte 
Chris Reed conclou que el fet que la norma sigui molt difícil d’imposar 
i que no hi hagi una expectativa certa que aquesta pugui ser aplicada, fa 
que els usuaris no s’impliquin amb el compliment amb els seus 
preceptes. Alhora, l’autoritat que fins llavors es considerava competent 
per a dictar certes normes cal que s’involucri una mica més en la 
comunitat que vol regular si vol que les seves reivindicacions 
d’autoritat siguin ateses:  
 

Els actors es troben amb reivindicacions d’autoritat sobreposades i 
que competeixen, per tant, necessitaran escollir entre elles. Si la 
possibilitat que la norma sigui imposada no és remota, això hauria de 
ser suficient perquè la seva autoritat sigui acceptada. En altres casos 
però, i aquests seran de lluny la majoria, l’autoritat del legislador 
només serà acceptada  si l’actor del ciberespai ha esdevingut membre 

de la comunitat que el legislador regula.
154

 (Reed 2012: 105) 

 
Com molt bé reconeix Reed i també Murray, en l’espai d’internet hi 
poden haver reivindicacions d’autoritat sobreposades en molts àmbits. 
Com s’ha vist, la xarxa no es limita a partir de jurisdiccions i fronteres, 
i la dimensió pública del dret associada al domini de l’estat queda 
sobrepassada per una multitud de pràctiques individuals, d’empreses i 
d’organitzacions que flueixen d’un territori a un altre i en un espai 
híbrid analògico-digital. El context s’ha complexificat, per tant, les 
relacions d’autoritat també.  
 

                                                 
154 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Si fins ara el concepte de dret com un mecanisme de control que pot 
donar raons per a l’acció i que s’imposa als individus mitjançant 
l’actuació de l’estat i les autoritats competents que l’identifiquen a 
través de la regla de reconeixement, és el que resultava com una 
explicació vàlida del fenomen de la normativitat –és a dir, una 
concepció de la normativitat deslligada del punt de vista intern dels 
destinataris de la norma (Hart, 2012)- ara ja no és una explicació que 
pugui ser tan plausible. Els individus tenen capacitat per no atendre’s 
al mecanisme de control, i serà el seu punt de vista intern el qui 
determinarà els límits de compliment amb les normes establertes. 
 
Val a dir una cosa, evidentment no es pot parlar de no compliment, 
d’infracció sistemàtica, de caos o anarquia, de fet, totes les comunitats 
que sorgeixen en el sí de la xarxa tendeixen a ser ordenades i a crear els 
seus sistemes normatius propis. El que es discuteix principalment és la 
concepció monista de l’autoritat i de la font de normativitat. És per 
això que els teòrics de la regulació a internet centren part de la seva 
atenció en la idea de comunitat. Reed vincula de forma molt específica 
l’efecte normatiu en la relació que s’estableix entre autoritat i 
comunitat155 (Reed, 2012).  
 
Per tant, la digitalització i la connectivitat han posat de manifest un 
aspecte molt important i valuós del dret com a producte social, que és 
el seu aspecte primigèniament relacional. Serà el reconeixement de la 
comunitat de la seva l’autoritat, legislador que en aquell cas hi 
pertoqui, tanmateix, aquestes poden ser múltiples i tenir vincles 
diferenciats amb cadascuna de les comunitats. Per exemple, en en 
alguns casos es pot reconèixer l’autoritat per delimitar l’abast de 
l’activitat i dels continguts (YouTube), en d’altres només es 
reconeixerà l’autoritat com a mediadora en conflictes entre els usuaris 
(eBay), en d’altres es podrà reconèixer l’autoritat en qualsevol dels 
casos, en tant que propietària del servei, però els usuaris es reserven la 
capacitat de protesta i de sortida (Facebook). En definitiva, l’autoritat 
pot tenir múltiples dimensions i, evidentment, es podria reconèixer 
una autoritat supranacional que ordenés l’activitat a la xarxa en pro 

                                                 
155 Aquí es podria aplicar la noció de comunitat que Roger Cotterrell fa servir seu 
llibre Law, Culture and Society,  capítol 4 “A legal concept of community”  (Cotterrell, 
2006). S’entén com una xarxa de comprensibilitat sobre les relacions socials que té 
tres trets definitoris; l’objectiu, el subjectiu i el relacional. Es podria definir com un 
col·lectiu d’individus que mantenen un conjunt d’interaccions de forma estable, amb 
un sentiment de pertinença mutu (aspecte subjectiu) i que manté una actitud 
concreta respecte els qui identifiquen com forans (aspecte relacional). 
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dels drets individuals dels usuaris; tanmateix hauria de tenir un vincle 
amb la comunitat prou efectiu per tal que la seva producció normativa 
fos complerta.  
 
Murray ho explica fent referència a que internet ha facilitat que els 
individus pertanyin a múltiples micro-comunitats mentre que es dilueix 
el sentiment de pertinença a les macro-comunitats delimitades per les 
fronteres clàssiques (Murray 2006). Els  individus tenen la capacitat de 
triar en quina micro-comunitat s’involucren d’acord amb els seus 
interessos; formar part d’una comunitat de fans de nines japoneses, 
per exemple, no té per què generar cap mena de conflicte ni 
jurisdiccional ni normatiu, però fins i tot aquesta pot comportat un 
conflicte amb temes de impostos duaners si els membres compren 
molts productes associats al seu hobby al Japó i els “importen” a 
Europa. La digitalització i la connectivitat entre individus permet 
pensar i actuar sobrepassant les fronteres i límits administratius als que 
fins ara ens havíem d’atenir necessàriament, en conseqüència pot 
generar disfuncions amb el model jurídico-teòric a que estem 
acostumats 
 
L’exemple més clar, però, torna a ser el de la propietat intel·lectual, la 
comunitat de participants en el YouTube tenen assumit que poden 
compartir vídeos ja siguin de producció pròpia, o d’obres subjectes a 
propietat intel·lectual modificades o no, sí que és cert que YouTube té 
la capacitat de retirar continguts penjats a la seva plataforma, i els 
usuaris li reconeixen aquesta autoritat, el que no es reconeix és 
l’autoritat de limitat ex ante quins continguts poden ser tractats i 
compartits pels usuaris. Així doncs, les comunitats són múltiples, no 
excloents i segurament jerarquitzables, però les autoritats també són 
múltiples, de dimensions i abastos diferents i de reconeixement 
diferenciat atenent a cada comunitat en qüestió. 
 
Finalment hi ha un altre apunt que m’agradaria fer sobre la rellevància 
de la comunitat. Entorn l’any 2000 hi havia la percepció estesa entre 
els sociòlegs que internet potenciava l’individualisme en xarxa 
(Castells, 2001) i que les comunitats que es creaven, o eren barreres 
per individus que amagaven la seva identitat, o aquestes no tenien una 
cohesió suficient per considerar-se com a tals (Webster, 2006). 
Actualment aquestes concepcions sembla que han quedat superades, 
fins i tot pels propis teòrics que les proposaven, la xarxa en la seva 
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dimensió híbrida analògico-digital permet que els individus col·laborin 
i actuïn de forma organitzada i autònoma (Castells, 2012). 
 

5.5. Conclusions del capítol 5 
 
Al llarg d’aquest capítol s’ha tractat la visió que es té des del ciberdret i 
les TIC de les problemàtiques que van associades a la digitalització i 
connectivitat de la societat. Des d’aquest nou àmbit del dret s’han 
plantejat solucions reguladores innovadores que aporten  noves 
reflexions sobre aspectes de la teoria del dret. Amb tot, aquestes 
teories acaben derivant en una reflexió sobre la normativitat i la seva 
relació amb la comunitat. Com he dit aquestes són dimensions que 
s’entrellacen sobretot a l’hora de treballar els aspectes del Dret 
d’Internet i les TIC.  
 
Des d’una perspectiva reguladora però incorporant una dimensió 
normativa, Andrew Murray ha elaborat una teoria sobre com 
aconseguir una major eficàcia de la regulació en l’àmbit d’internet, 
l’anomena el dret simbiòtic, o en català millor dir-ne el dret en 
simbiosi (Murray 2006; Murray 2008b); és una teoria que podem 
considerar sistèmica ja que repensa la manera de regular en funció dels 
fluxos comunicatius dins els sistemes socials. Chris Reed ha elaborat 
un treball extens que té per objectiu el mateix que Murray però 
l’aborda des d’una perspectiva més pragmàtica, a partir de les 
qüestions pròpies de l’e-commerce planteja una reflexió sobre com 
aconseguir que la normativa sigui més efectiva per persuadir els 
destinataris (Reed, 2012). Finalment, Julie Cohen, aporta una visió 
concreta sobre com re-elaborar les nocions de propietat intel·lectual, 
creativitat i privacitat en el sí dels individus connectats (Cohen, 2012); 
tot un exemple de la dimensió conceptual que pot tenir el Dret 
d’Internet i les TIC. 
 
Molts podrien argumentar que parlar de regulació, entesa com buscar 
una política reguladora el més efectiva possible, i parlar de què és el 
dret és una cosa totalment diferent. Si s’entén que la teoria reguladora i 
la teoria del dret, en la vessant que treballa sobre una concepció del 
dret, són assumptes totalment independents, aleshores serà molt difícil 
poder treballar amb la teoria reguladora que planteja Murray o Reed, 
tanmateix, si s’accepta que atenent a la concepció que es tingui del dret 
es pot treballar amb un o altre model regulador, i alhora, que un model 
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regulador que sembla que pugui ser més eficaç requereix d’un 
reconeixement d’una concepció del dret concreta. 
 
En definitiva, si el dret ha de donar raons per a l’acció, aquestes raons 
han de ser suficientment raonables d’acord amb la realitat que pretén 
regular. Per tant, que s’està observant no són les premisses formulades 
per la norma, en base les quals el dret serà aplicable, sinó que el focus 
de l’atenció recau en les “garanties” pragmàtiques que sustenten 
aquestes premisses i veure si han canviat156; acceptar que les garanties 
de les premisses de les normes poden ser canviants és un element que 
aquestes propostes “simbiòtiques” incorporen degut a que la 
comunitat la qual ha de complir amb la norma és també canviant.  
 
Per tant, la teoria de la regulació a internet es veu empesa a gestionar 
les qüestions de la comunitat regulada i incorporar-les en la lògica de 
les seves propostes reguladores. El tractament d’aquestes qüestions és 
el que generarà certa controvèrsia amb la teoria del dret positivista 
convencionalista a l’hora de concebre aquestes propostes teòriques 
sobre la regulació com a vàlides o viables d’acord amb l’explicació que 
es fa del sistema jurídic i el seu funcionament. Malgrat això, la teoria 
de la regulació simbiòtica de Murray i la teoria sobre l’acceptació de 
Reed poden tenir, segons el meu punt de vista, molt recorregut i 
generar molt debat a l’hora de reflexionar sobre com ha de ser la 
regulació i el dret que abraci un àmbit com és internet i, en definitiva, 
el món digital. 
 
  

                                                 
156 S’entén que en aquest cas, tal com jo ho interpreto, la manera de fer teoria del 
dret d’aquests autors segueix un model de lògica no monotònica on es parteix de la 
idea que les premisses a partir de les quals s’apliquen les normes no són exhaustives i 
poden ser canviants. El model bàsic d’aquesta tendència és el model de Stephen 

Toulmin basat en garantia / premissa +  garantia / premissa  conclusió raonable 
en base a les garanties que existeixen en aquest moment.(Toulmin, 1969). 
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CAPÍTOL 6 – PROPOSTES META-TEÒRIQUES 

PER ACOSTAR LA TSJ A LA SOCIETAT DE LA 

INFORMACIÓ 
 
 

6.1. Introducció: desenvolupament tecnològic i 

dret 
 
Fins ara s’han exposat dos casos que podríem qualificar com a 
paradigmàtics de la incorporació de la dimensió digital en la pràctica 
social actual, teories sobre el sistema jurídic, alguns contrapunts sobre 
la qüestió de la identificació del dret amb l’estat i teories del dret a 
internet que poden servir per a comprendre millor el fenomen jurídic 
en el context de la Societat de la Informació (SI). En aquest capítol 
vull reprendre aspectes tractats al llarg dels capítols i reconstruir la 
transcendència que té advocar per una auto-comprensió de la teoria 
del sistema jurídic en el sí de la SI. Aquest exercici el faré prenent com 
a base els tres eixos de relació entre el dret i les TIC exposats al capítol 
1: una aproximació sociològica, l’assumpció del contínuum analògic-
digital i l’impacte sistèmic de les TIC en el dret. 
 
La primera part del capítol serveix per a contextualitzar la rellevància 
d’aquesta qüestió. La segona part tractarà més concretament de les 
qüestions que deriven de la concepció del sistema jurídic institucional 
de Raz i de la teoria dels microsistemes, exposades al capítol 4, prenent 
com a punt de referència els casos dels capítols 2 i 3; és a dir, 
problemes amb les assumpcions d’unitat, exhaustivitat i permanència. 
A la tercera part exposaré algunes eines conceptuals provinents de la 
teoria sociològica del dret les quals aporten una perspectiva diferent 
per a auto-comprendre el sistema jurídic, per a desprendre-la de la 
perspectiva estatalista, i poden ser útils per a contextualitzar-lo en la 
SI. Finalment, a la quarta part s’introduirà el que podria incorporar una 
teoria del sistema jurídic per a la SI: un pluralisme meta-teòric, la 
concepció de l’ordenament jurídic com a procés, i la idea de la 
normativitat relacional; en definitiva, buscar mecanismes explicatius 
que permetin incorporar un element dinàmic en l’auto-comprensió del 
sistema jurídic en el sí de la SI.  
 
Resumidament, el capítol pretendrà exposar o reflexionar sobre les 
raons que tenim per a incorporar una perspectiva més dinàmica en la 
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teoria del dret i, en definitiva, reconciliar tradicions jurídico-
filosòfiques per a poder tractar casos com els actuals. Com s’ha dit al 
primer capítol, aquest treball no pretén explicar què és el dret, ni quina 
naturalesa tenen les normes jurídiques, ni vol identificar un problema 
de pertinença de les normes en un sistema jurídic concret, sinó que a 
partir d’uns suposats problemes d’identificació de la norma aplicable i 
identificació del sistema pretén identificar un problema d’auto-
comprensió i concepció del sistema jurídic en el marc de la societat de 
la informació. La tesi, doncs, no va encaminada a identificar quin 
aspecte de la teoria del dret no estem “pensant” bé, sinó a reflexionar 
sobre per què ho estem fent erròniament o, més aviat, de manera 
disfuncional. 
 
En els capítols 2 i 3 s’han explicat dos casos actuals sobre com el canvi 
tecnològic pot incidir en el tractament jurídic d’algunes pràctiques i 
com algunes qüestions no resideixen solament en haver d’identificar la 
norma vàlida aplicable, ni de la interpretació dels conceptes a aplicar 
des del punt de vista de l’autoritat competent, sinó que també és 
determinant la definició que en fa (o que es deriva) de la pràctica 
social. A més en el context digital la comunitat de participants té més 
capacitat per fer que una norma esdevingui fallida, ja que es pot 
escapar més fàcilment del compliment per aplicació157. 
 
És per això que el desenvolupament tecnològic propi de la SI 
comporta de manera altament determinant la inoperància de les 
qualitats d’unitat i exhaustivitat, derivades de la supremacia i 
comprensivitat, del sistema jurídic158. Aquesta inoperància es manifesta 

                                                 
157

 A més, el context també determina problemes per exercir la jurisdicció. Malgrat 

que tota pràctica que es duu a terme en l’entorn digital té una manifestació física i, 
per tant, en aquest moment podem determinar la jurisdicció que hi és competent, ja 
sigui per identificar la norma aplicable o per aplicar la norma de forma coercitiva, els 
problemes per determinar la jurisdicció competent sorgits de la pràctica digital són 
també certs. El desenvolupament tecnològic, concretament el sorgiment i l’ús 
extensiu d’internet i les TIC, fa que des d’una posició relativament concreta i 
limitada, un domicili X a la ciutat de Barcelona, per exemple, on la jurisdicció 
aplicable seria la del Generalitat de Catalunya i el de l’estat espanyol, puguem saltar 
de jurisdicció i posar-nos a la mercè de la legalitat d’altri o que reconeguem com a 
sistemes normatius aplicables diversa regulació privada. Això no vol dir que l’entorn 
digital estigui exempt de jurisdiccions, ni que no hi hagi criteris per determinar-les, 
això vol dir que la nostra pràctica actual resta enmig d’un conjunt de reivindicacions 
d’autoritats competents i consegüents jurisdiccions. 
158 Sobre aquest aspecte assumeixo el plantejament que fa Sionaidh Douglas-Scott 

en el seu llibre Law after Modernity (Douglas-Scott, 2013) sobre com s’ha plantejat la 
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en problemes de compliment i problemes per identificar el dret 
aplicable, concretament se’n podrien identificar tres vessants: 
desacords referents a la identificació de l’autoritat; desacords més enllà 
de l’autoritat, interpretatius o sobre el dret aplicable; i dificultats en 
determinar l’abast del sistema jurídic, és a dir, en qualificar les 
conductes. Aquestes dimensions o variants del “problema” de vincular 
la identificació del dret amb el seu compliment sorgeix i té rellevància 
des del punt de vista funcional, un punt de vista propi de la teoria de la 
regulació. Però com es podria lligar amb la teoria conceptual referent 
al sistema jurídic? S’hi podria incorporar si es pren com a catalitzador 
el “fet social” i la concepció de la normativitat com un procés; per 
tant, adoptant una posició meta-teòrica (normativa) que aculli una 
perspectiva sociològica. 
 
En aquest sentit, doncs, acaba essent més rellevant no tant el fet de si 
estem davant d’un problema de compliment o d’una llacuna en la 
normativa; sinó en com la comunitat de participants determina els que 
han de ser els fets rellevats en la pràctica per a qualificar-la 
jurídicament. Això comporta identificar dues situacions que no queden 
suficientment contemplades en la teoria del dret rebuda (vegeu el 
capítol 4): en primer lloc el fet que en la identificació de llacunes 
existeix sempre un acord interpretatiu previ que no es posa de 
manifest en la teoria de microsistemes i, en segon lloc, el punt de vista 
intern de la comunitat de participats (tots els individus) acaba essent 
rellevant per damunt del dels oficials jurídics per a la identificació del 
sistema jurídic.  
 
Per això, aquest capítol també vol prendre en consideració les 
aproximacions de varis autors les quals poden ser útils per a construir 
una perspectiva de la teoria del dret que pugui incorporar les 
situacions plantejades per casos com el de Uber o dels e-sports, alhora 
que completar el treball de Murray i Reed així com també assentar 
aspectes de la teoria del dret rebuda en un nou context. Un dels autors 
importants a tenir en compte és Hans Lindahl, a partir de la 
importància que aquest autor dóna a les esferes de validesa per a la 
identificació de les normes de Kelsen per a entendre com es delimita el 

                                                                                                               
unitat vinculada al sistema jurídic i al dret de la modernitat. En el capítol 3, l’autora 
posa de manifest la importància de la narrativa del sistema vinculada a la noció de 
dret, la idea de sistema aporta un caràcter d’unitat i de certesa al dret. La dita unitat, 
no solament s’entén com a unitat en el sistema organitzatiu sinó també en la 
concepció de l’experiència jurídica.  
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dret, es poden reconstruir les particularitats del context analògic-digital 
actuals (canvis en les esferes de validesa) i repensar la legalitat amb 
aquestes noves fronteres.  
 

6.2. Problemes d’unitat, exhaustivitat i 

permanència 
 
En el capítol 4 s’ha exposat la teoria institucional del sistema jurídic 
(TSJ) de Raz i les característiques que ell identifica com a definitòries 
d’aquest. També s’ha tractat d’explicar les implicacions estructurals i 
meta-teòriques que té aquesta concepció de la TSJ: assumpcions 
d’exhaustivitat, unitat i permanència en el sistema jurídic. En aquest 
apartat, s’exposaran manifestacions de caràcter pragmàtic que xoquen 
amb aquestes assumpcions: desacords sobre la identificació de 
l’autoritat; més enllà dels d’autoritat, desacords sobre els acords 
interpretatius; i els límits a l’hora de determinar l’abast del sistema 
jurídic. 
 

a) Desacords d’autoritat 

 
El desenvolupament tecnològic propi de la SI permet que els individus 
duguin a terme la seva pràctica amb més independència del contingut 
d’una norma aplicable al cas, donat que la capacitat que té l’autoritat 
competent per fer complir la norma en un context tan fluid com és 
internet és limitada. Aquest és un dels factors claus pels quals l’eficàcia 
es posaria en entredit actualment. Tanmateix hi ha altres raons que 
apunten altrament, perquè quan unes normes esdevenen ineficaces 
altres esdevenen eficàcies; en el context digital trobem diverses 
exigències o reivindicacions d’autoritat les quals poden estar en 
conflicte. 
 
Un exemple d’això ha estat un dels temes més candents els últims anys 
en l’àmbit del dret d’internet, la propietat intel·lectual. Els individus 
poden accedir a multitud d’obres protegides per drets de propietat 
intel·lectual a través de la xarxa, aquests participen en comunitats de 
difusió o intercanvi com podrien ser des de BitTorrent fins a la 
plataforma YouTube; accedir i participar en aquests serveis implica 
que d’una manera o altra s’accepta que els drets d’exclusiva o drets 
d’autor no serien aplicables en la seva totalitat. Caldria examinar si hi 
ha un conflicte profund entre la concepció del principi de llibertat 
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d’informació i d’expressió en contraposició als drets de propietat 
intel·lectual. Personalment no crec que els usuaris estiguin 
compromesos amb aquesta reflexió, per contra, el context facilita tant 
l’accés a la informació i l’intercanvi que fa que per als usuaris seguir la 
primera norma de prohibició manqui de sentit. 
 
En tot cas, l’opció que s’ha anat adoptant fins ara és a la incorporació 
mitjançant els seus procediments habituals de producció normativa de 
mecanismes de control vers les noves pràctiques. Vegeu per exemple 
el cas de les infraccions en la propietat intel·lectual per intercanvis a la 
xarxa, aquest ha estat un dels temes més tractats durant la dècada dels 
2000. A l’estat espanyol es van introduir modificacions a la llei de la 
propietat intel·lectual que incorpora noves pràctiques que ja 
constitueixen  una infracció dels drets d’exclusiva i d’autor159, es va 
constituir una Comissió de Propietat Intel·lectual amb competències 
per mediar i arbitrar en la seva secció primera160, es va establir un 
mecanisme de col·laboració entre autoritats i empreses prestadores de 
serveis d’informació per tal de poder identificar els usuaris que 
posaven a disposició d’altres usuaris materials i continguts subjectes a 
drets de propietat intel·lectual, etc.  
 
Tot i això, les disposicions normatives, que no deixen de ser decisions 
polítiques passades pel sedàs jurídic, també venen condicionades pel 
context al qual s’ha de fer front, en el cas espanyol, per exemple, la 
normativa té com a subjecte passiu de la infracció el propietari del 
domini on es localitzaven els continguts. En el cas de França, l’Haute 
Autorité pour la Diffusion d’Oeuvres et la Protection des droits sur 
Internet (HADOPI), té com a subjecte passiu de les seves 
amonestacions i del subsegüent procediment sancionador que es 
pogués obrir, a qualsevol persona que hagués accedit a material 
protegit amb drets d’autor i que ho hagués fet de forma il·legal.  
Dirigir l’activitat sancionadora al proveïdor de continguts o a l’usuari 
és una decisió política perquè fa recaure la responsabilitat del respecte 

                                                 
159  Vegeu l’article 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril; i el Real Decreto 
1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la 
composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la 
Comisión de Propiedad Intelectual. 
160 Podeu consultar l’entramat institucional per la protecció dels drets de propietat 
intel·lectual aquí http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-
ministerio/comision-de-propiedad-intelectual.html  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/comision-de-propiedad-intelectual.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/comision-de-propiedad-intelectual.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/comision-de-propiedad-intelectual.html
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als drets de propietat intel·lectual a tots els individus consumidors i 
usuaris de la xarxa, alhora, pretén educar en l’ús i consum d’obres 
protegides per drets d’autora a través de les vies legals.  
 
Aquestes modificacions legislatives han estat diferents als diversos 
països, tanmateix, la inquietud per una nova pràctica que generava una 
situació de conflicte era comuna. Tot i que el debat sobre si 
l’efectivitat d’aquestes mesures encara és un aspecte molt important a 
tractar, és evident que ens trobem davant de disposicions normatives 
vàlides i aplicables als casos que difusió a través de la xarxa de 
materials protegits per drets de propietat intel·lectual. La idea 
subjacent d’aquest innovació legislativa va ser com adaptar  l’espectre 
del dret positiu per a contenir unes noves pràctiques que, malgrat que 
a priori segons les disposicions jurídiques originàries semblarien 
il·legals, el context digital feia que no es pogués aplicar la normativa de 
forma efectiva i que també hi hagués casos on es podria fer referència 
a una situació de llacuna jurídica (com el cas de la responsabilitat dels 
proveïdors de serveis d’internet, els buscadors, per exemple). 
Tanmateix aquests canvis normatius no han donat els fruits que 
s’esperava, per dues raons, una és que efectivament tampoc es pot 
assegurar l’efectivitat de les mesures coercitives ja que identificar els 
subjectes infractors a la xarxa és més dificultós, i segon, perquè la 
norma en qüestió no és capaç de transmetre l’efecte de prevenció 
general, o proporcionar raons per a l’acció als individus implicats en la 
pràctica.  
 
L’observatori i clúster de recerca M@rsouin 161  creat pel consell 
regional de la Bretanya, es dedica a la recerca sobre les pràctiques i 
hàbits digitals va estudiar quina és la implicació i la percepció dels 
individus vers l’activitat de l’HADOPI a França. En un dels seus 
primers estudis, al juliol del 2012, va arribar a constatar que si bé els 
usuaris que tenien una percepció més forta que podrien ser amonestats 
per HADOPI tenien un consum d’obres digitals en P2P menor 
respecte als qui tenien una percepció feble de que això podria passar, 
el consum de d’obres en format digital per vies legals no era major per 
al primer grup. Alhora, el consum d’obres en format digital per mitjans 
il·legals era més alt quan els usuaris havien rebut un advertiment de 
l’Hadopi (Darmon, Pénard, Dejean, & Suire, 2012). És per això que es 

                                                 
161  Podeu consultar la informació i el treball del centre de recerca aquí 
http://www.marsouin.org/  

http://www.marsouin.org/
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podria concloure que l’efecte educador vers el consum d’obres en 
format digital per les vies legals no va aconseguir el seu propòsit. 
 
Si analitzem aquest cas en els termes de Hart (Hart, 2012) podríem dir 
que en aquest cas l’ànim educador o persuasiu de l’entramat normatiu 
de l’Hadopi era irrellevant, el que seria rellevant és la identificació de la 
norma vàlida i de l’autoritat dins el sistema.  i això es produeix sense 
problema sempre que el nivell d’aplicació normativa coercitiva sigui 
eficaç (es pugui garantir una mínima convergència) i l’autoritat 
competent quedi reconeguda com a tal. En un cas de recomanacions, 
(no mandats associats a una sanció) les raons per a l’acció o les 
convencions resulten més difícil d’identificar. A més, en un context on 
l’aplicació esdevé difícil de dur a terme, les situacions recurrents de no 
compliment fan que aquesta eficàcia del sistema es posi en entredit. Si 
aquesta aplicació coercitiva esdevé difícil d’efectuar, els destinataris de 
les normes no tenen un mecanisme clar per a poder identificar quina 
és l’autoritat competent per fer-ho. I, per tant, des del punt de vista 
extern tampoc es pot identificar el que seria una regla de 
reconeixement d’acord amb la seva pràctica. Per tant, podríem 
concloure dues coses: o aquest no podria ser un bon exemple de dret 
segons Hart; o aquesta nova manera de fer normativa no estaria 
prevista en el model Hartià. 
 
Tenint en compte que no es pretén negar l’existència d’un sistema 
jurídic, caldrà buscar la manera de reconciliar la concepció de Hart 
amb la realitat actual. En situacions d’ineficàcia normativa degut al no 
compliment afegit a la impossibilitat d’aplicació forçosa, i a conflictes 
entre exigències d’autoritat, podem identificar un fet rellevant i comú; 
serà l’individu o comunitat de practicants (destinataris de les normes) 
els qui hauran de reconèixer l’autoritat competent per dictar les 
normes i acceptar-les, per a complir-les, i fer que siguin eficaces. Un 
aspecte que Hart identifica el punt de vista intern dels destinataris o 
l’acceptació162. Per tant, la teoria del sistema jurídic haurà d’incorporar 
aquest factor com a funcionalment preeminent. 
 
 

                                                 
162 El concepte d’acceptació i el punt de vista intern, i la seva rellevància en Hart, és 
un tema complex i àmpliament debatut en la filosofia del dret. Aquí no es vol 
discutir sobre l’abast del concepte, sinó en reprendre la seva importància en un 
context com l’actual. 
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b) Més enllà dels desacords d’autoritat 

 
Com és sabut també, el desenvolupament tecnològic va associat a la 
generació de llacunes dins el sistema jurídic. L’existència de llacunes 
comporta dues implicacions, una és la integració de la llacuna 
mitjançant processos d’interpretació jurídica d’altres normes existents  
o la innovació legislativa; en ambdós casos s’entén que és l’autoritat 
competent (legislador o judicatura) la que ha de decidir com 
s’incorpora aquesta nova pràctica dins del context de la legalitat, és a 
dir, com queda qualificada jurídicament.  
 
A nivell funcional, sempre ha resultat molt important el procediment 
d’integració de llacunes dins el sistema jurídic. Com bé s’ha explicat al 
capítol 4, la teoria d’Alchourrón i Bulygin és especialment útil per al 
cas (Alchourrón & Bulygin, 1975: 63-64, 145-167). En el context d’un 
sistema interpretat ens podem trobar davant d’un cas particular que no 
es pugui subsumir al cas genèric definit per la norma, una llacuna 
normativa, o ens podem trobar davant de problemes de vaguetat, 
ambigüitat o textura oberta de llenguatge en el text de la norma, els 
quals desemboquen en una llacuna de reconeixement.  
 
Alchourrón i Bulygin tracten aquesta tipologia de llacunes de forma 
diferenciada, perquè apunten a qüestions diferents. Tanmateix, és 
particularment interessant per al cas que ens ocupa observar com 
s’identifica l’existència d’una llacuna normativa i quines implicacions 
funcionals té. Seguidament faré una reconstrucció pròpia, a partir de 
les idees d’Alchourrón i Bulygin però que no se’ls pot atribuir perquè 
ells parteixen d’un sistema interpretat i les llacunes de reconeixement i 
les normatives tenen una naturalesa independent. Vull posar de 
manifest com les llacunes de reconeixement i les normatives poden 
estar funcionalment vinculades pel fet que existiria un acord 
interpretatiu previ de l’intèrpret respecte els límits de la qualificació 
jurídica.  
 
Si un tribunal ha de determinar si un cas individual es pot subsumir en 
un cas genèric del sistema es pot trobar davant dues tessitures: una és 
que les propietats del cas no es puguin subsumir a les del cas genèric o 
que sí que s’hi puguin subsumir. En el primer cas ens trobem davant 
una llacuna normativa i en el segon cas davant un cas regulat pel 
sistema. Amb tot, però, el tribunal primer haurà de determinar quina 
és la naturalesa d’aquest cas individual, és a dir “què és”, i aquesta és 
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una decisió interpretativa prèvia que versarà sobre si està davant d’una 
llacuna de reconeixement (excloc aquí el cas de les llacunes de 
coneixement). En aquest punt previ el tribunal es trobaria davant la 
situació de decidir si està davant d’un cas no previst en la interpretació 
del sistema, perquè no es vol o perquè ha sobrevingut de nou, o un cas 
en que les seves propietats no estan explícitament determinades 
perquè hi ha una manca de determinació semàntica dels conceptes 
(Alchourrón & Bulygin, 1975: 63). Si s’estimés que hi ha una manca de 
determinació semàntica dels conceptes de la norma i, per tant, una 
llacuna de reconeixement, després es podria estimar igualment que 
existeix un llacuna normativa. Perquè el tribunal podria considerar que 
no es pot “corregir” la vaguetat del concepte determinant-ne el 
contingut semàntic sinó que caldria integrar el cas mitjançant altres 
mecanismes interpretatius o la innovació legislativa. 
 
La decisió interpretativa prèvia doncs, recau en l’Univers de Propietats 
rellevants pel sistema (UP) en el sí d’un Univers del Discurs. Si en un 
cas de llacuna de reconeixement s’interpreta o es determina 
semànticament el concepte aplicar per tal que el cas individual s’hi 
subsumeixi, estem encaixant el cas dins l’UP rellevants del sistema. Si 
estem davant d’un cas de llacuna normativa, voldrà dir que les 
propietats del cas individual es troben dins UP rellevants del sistema 
però no hi ha un cas genèric identificable amb una solució normativa 
del sistema i caldrà integrar-la d’alguna manera (analogia o innovació 
jurídica). Per contra, si les propietats del cas individual no es troben 
dins l’UP rellevants del sistema, estarem davant un cas que no 
requereix de regulació 163 . És a dir en funció de com el tribunal 
defineixi el cas, aquest determinarà si es tracta d’un cas de vaguetat de 
la norma que es podrà integrar reinterpretant l’abast del concepte a 
aplicar; davant una llacuna normativa o davant un cas que el sistema 
no pretén regular. 
 
Amb el cas de Uber ens trobem davant una situació com aquesta, ja 
sigui a nivell europeu o a nivell local de cada estat, es tracta d’inserir 
aquesta pràctica en una definició existent ja sigui del dret administratiu, 
el dret laboral o el dret civil, i ja sigui com a pràctica vàlida o 
fraudulenta (vegeu el capítol 4). En efecte UberPop és un cas entre 
molts de desacord jurídic que s’ha dut als tribunals per tal que es 
resolgui. Aquest no és un cas fàcil sinó que el podríem qualificar, tal 

                                                 
163 Per aquest tema veure “Algunas concepciones del derecho y sus lagunas” de Juan 
Ruiz Marnero (Atria, Bulygin, & Moreso, 2005: 103-126). 
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com Hart faria, com un cas difícil. No està clar quin és el dret vàlid 
aplicable ni quines són les pretensions que el sector afectat pot fer 
valer en front a la pràctica d’Uber. Tanmateix, en aquest context, la 
judicatura està obligada a resoldre i és per això que el jutge de 
Barcelona ha posat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea per tal que determini si es pot considerar un servei de 
transport de viatgers conforme la normativa europea.  
 
Uber no planteja un cas d’eficàcia normativa com el cas de la propietat 
intel·lectual a Internet, però sí que planteja un cas d’acceptació de 
normes i de model jurisdiccional. Els dits desacords versen sobretot en 
com tipificar jurídicament una pràctica, sobre quines conseqüències 
jurídiques s’haurien d’atribuir a una o altra situació, en resum, sobre 
quin és el dret aplicable al cas. Per aquests casos la teoria del dret se 
centra a examinar el desacord des del punt de vista del l’intèrpret i 
abordarà la interpretació des del “com” i del “què”, però no sobre el 
“per què”164. 
 
Però ara fixem-nos en els casos individuals i els agents de la seva 
pràctica. Per un agent de la pràctica en un cas individual nou, és a dir, 
que no estigui correlacionat amb un cas genèric de l’univers de casos 
del sistema, la percepció de la situació és que cal que es satisfacin 
algunes demandes normatives per tal de poder gaudir de certa 
seguretat jurídica. Si bé l’agent pot tenir alguna intuïció sobre la 
importància del cas i cap a on hauria d’estar encaminada la solució 
normativa, la seva posició és generalment de caire pragmàtic; per una 
banda coneixerà els objectius de la pràctica i les necessitats normatives, 
per altra banda, exigirà una solució normativa adequada a la seva 
valoració. 
 
Un aspecte funcional que considero clau atenir en compte, i que 
comporta algunes assumpcions normatives associades que cal tenir 
presents, és determinar davant de quin cas ens trobem. En altres 
paraules, caldrà veure si ens trobem davant un cas de llacuna 
normativa; un cas d’a-legalitat (no qualificat) que requereix de 

                                                 
164 La vessant del com és la que va encaminada a determinar quin és el mecanisme 
idoni per a poder identificar el dret i quines tècniques interpretatives poden ser les 
més adients per utilitzar i aplicar el dret vigent al cas. La vessant del què anirà més 
enllà per veure si ens trobem davant un desacord sobre el concepte, sobre la pràctica 
o sobre el dret aplicable, etc. Si el desacord és prou profund i fa impossible que els 
mecanismes del “com” puguin trobar una resposta al cas s’haurà d’apostar per una 
innovació o concreció jurídica per part de les autoritats competents 



173 
 

regulació. Davant una llacuna axiològica, també un cas d’a-legalitat que 
requereix de la identificació de fets rellevants diferenciats. O si estem 
davant d’un cas on no hi ha llacuna i per tant ens trobem davant una 
il·legalitat (o legalitat, però aquí no hi hauria conflicte). Aquesta decisió 
recaurà en l’intèrpret de la norma (generalment la judicatura o el 
legislador) i el fet de decidir entre una o altra no és només una qüestió 
tècnica sino que comporta implicacions normatives sobre quin abast 
es vol donar al sistema. 
 
Hi ha casos menys neutres que d’altres, on els interessos dels agents o 
la comunitat de practicants poden ser més rellevants. Casos on els 
agents defineixen la pràctica com quelcom que té unes propietats 
rellevants no compreses en la definició jurídica d’una pràctica existent 
en l’ordenament, com el cas del l’e-sport i l’esport. Així doncs la visió 
subjectiva de l’agent es basa en proposicions valoratives respecte 
quines són les propietats rellevants per al cas, que en alguns casos 
podran coincidir o no amb les de l’intèrpret.  
 

c) L’abast del sistema 

 
Si aprofundim més en aquest aspecte entrarem ja en una altra qüestió, 
no pas en terreny d’interpretació sinó en el terreny de poder 
determinar l’abast d’un sistema jurídic que es troba en un context 
canviant en funció del compliment o expectatives de la comunitat de 
practicants. On la pràctica social, els conceptes compartits i les 
expectatives dels agents varien de forma més ràpida de com s’havien 
produït fins ara o, si més no, el canvi té més impacte i rellevància. 
 
Un exponent d’aquesta transcendència és en el cas dels e-sports, per 
exemple, el cas del reconeixement del règim laboral dels jugadors 
professionals. Si ens trobem en el cas que els jugadors de e-sports, 
volen que se’ls apliqui el règim laboral especial dels esportistes 
professionals determinat per l’article 2.1.d) de l’Estatut dels 
Treballadors (RDL 2/2015) i el RD 1006/1985; haurem de veure si el 
cas dels jugadors professionals de e-sport entren dins de l’Univers del 
Discurs (UD) del que es considera esport i esportista professional. Ser 
un “esport” és la propietat definitòria, la qual és la conjunció de totes 
les propietats de l’UP. Aquest univers es compondria per quatre 
propietats que vindrien determinades pel la definició que fixa l’article 
1.2 del RD 1006/1985 de l’esportista professional determinant així 
l’aplicació de la norma específica: 
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1.2. Són esportistes professionals els qui, en virtut d’una relació 
establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la 
pràctica de l’esport per compte i dins l’àmbit d’organització i 
direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució. 

 
És a dir, que l’UP equival a: 1) relació regular, 2) pràctica voluntària de 
l’esport, 3) compte aliè sota la direcció d’un club o entitat esportiva i 4) 
a canvi de retribució. La solució, aplicar el RD 1006/1985 només es 
podria donar si tinguéssim totes les propietats, és a dir 1)+; 2)+; 3)+; 
4)+. En els altres casos, no estaríem davant d’una relació laboral 
d’esportista professional. 
 
En el cas dels jugadors i jugadores que realitzen la seva activitat de 
forma regular per un club o entitat, a canvi d’un sou, l’activitat dels 
quals es entrenar, competir en competicions i guanyar-les; veiem com 
les propietats 1 i 4 es donen, però respecte les propietats 2 i 3 no ho 
sabem. Si les propietats 2 i 3 podrien donar-se o no, parlaríem de 
casos complexos, però no és el cas, ens trobem davant de casos 
elementals però no queda clar que l’activitat que realitzen aquests 
professionals es pugui qualificar d’esport165. Haurà de ser el Consejo 
Superior de Deportes el qui determini que certes entitats poden 
constituir-se com una federació esportiva i consegüentment ser 
reconeguts com a practicants d’un esport. 
 
Per defecte es podria interpretar que donat que no hi ha hagut una 
petició al CSD de reconeixement com a modalitat esportiva, les 
propietats 2 i 3 són negatives, per tant, la solució al cas definit amb les 
propietats 1)+, 2)-, 3)- i 4)+ seria que no pot ser l’aplicació del RD 
1006/1985. Aquesta solució seria sens dubte correcte atenent a 
l’anàlisi dels microsistemes d’Alchourrón i Bulygin, tanmateix caldria 
fer dues apreciacions: una és que es podria tenir en compte que la 
pràctica esportiva podria venir definida per la seva organització i 
reconeixement, enlloc del reconeixement explícit del CSD; i l’altra que 
l’element digital del context es pugui incorporar de forma natural en la 

                                                 
165 Tot i això el cas podria esdevenir un cas complex perquè les propietats 2 i 3 

poden ser + o – i només es podria determinar si s’elabora una altra matriu de casos i 
propietats per cada una. Determinar si les propietats 2 i 3 són positives o negatives 
dependrà que el CSD consideri que es donen totes les propietats de l’UP que 
determini que quelcom és un esport. 



175 
 

pràctica social no fent així distincions entre un esport tradicional i un 
esport electrònic.  
 
Atenent a la primera apreciació, podríem argumentar que es tractaria 
d’una llacuna axiològica ja que la propietat que fa referència a la 
naturalesa de la pràctica competitiva on es posen en pràctica valors 
esportius no s’ha tingut en compte a l’hora de valorar el cas en l’UP. 
La segona apreciació faria referència a d’un canvi en l’univers del 
discurs, una nova interpretació del sistema en un context diferent. 
Aquest últim és el que crec que té més incidència en la teoria del dret i 
del sistema jurídic i que costa de tenir en compte tal com es configura 
la TSJ. 
 
Però en un cas com el de l’e-sport, si es el cas de la llacuna axiològica, 
com es defineix la hipòtesi de rellevància? Quin paper tenen els agents 
de la pràctica i els destinataris de la norma? Aquí caldrà recórrer a 
components de teoria del dret i no solament sobre la dinàmica del 
microsistema. Segons la teoria del sistema jurídic de Hart els agents no 
tenen per què tenir un paper rellevant en la definició de la hipòtesi de 
rellevància, sinó que el paper clau el tindrien els operadors jurídics; a 
no ser que aquesta es derivi de la ineficàcia generalitzada de les normes 
(un no compliment sistemàtic). Per contra, segons Reed i Murray, els 
agents o la comunitat de practicants són altament rellevants ja que el 
seu compliment és determinant per a la identificació de la norma i de 
l’autoritat.  
 
De fet, la teoria de Hart no dista del que apunten Reed i Murray 
(Murray, 2006; Reed, 2012), però sí que es diferencien en el seu punt 
de mira. Hart se centra en explicar quines són les raons per l’existència 
del dret com a sistema jurídic i l’eficàcia és una d’elles (Hart, 2012); els 
segons se centren la rellevància i les raons de l’eficàcia, del 
compliment, o del punt de vista intern dels agents, i aquest depèn de 
com es defineix el contingut de les normes i es reconeix la seva 
obligatorietat, és a dir en com es qualifica jurídicament. 
 
La decisió respecte aquestes propietats rellevants és la clau aquí. És a 
dir, la decisió sobre quina és la situació, la definició del problema, és 
determinant per decidir els límits de la legalitat (la qualificació jurídica 
de la conducta) i també ho és qui intervé en la decisió. Aquesta és una 
qüestió de caire més “polític” però que esdevé rellevant per la teoria 
del dret actual en el context de la SI. Els individus tenen més capacitat 
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per no complir i sotmetre’s a altres autoritats, per tant, veure com es 
determina el contingut del que ha de ser “normatiu” esdevé més 
important en la TSJ que no pas els criteris sistèmics de comprensivitat, 
supremacia o obertura que suposaven l’existència de l’agent estat en el 
propi sistema jurídic. Aquesta perspectiva és la que es procurarà 
explicar a la secció 4 del capítol, tanmateix primer cal veure com 
identificar els límits per a canviar aquesta auto-comprensió del sistema. 
 

6.3. Eines des de la teoria del dret sociològica 
 
La teoria del dret sociològica vol posar de manifest que moltes 
vegades l’ús d’una teoria com a comprensió del món assoleix un grau 
explicatiu tan gran que les institucions socials i jurídiques en són el 
reflex (i no al revés) i, consegüentment, es converteix en inevitable per 
la generació de la nova regulació jurídica. Aquí s’introdueix aquesta 
perspectiva per a poder tenir eines per reflexionar sobre la 
transcendència normativa meta-teòrica de qualsevol teoria, i poder-ne 
fer una reflexió crítica. Una vegada puguem aplicar aquests conceptes 
per comprendre el funcionament jurídico-social i de la teoria del 
sistema jurídic dominant (la teoria del dret rebuda) ens podrem 
alliberar del pes meta-teòric de l’ús d’una o altra teoria per a la 
producció normativa i advocar per una unió de literatures de diferents 
tradicions. 
 
Com s’ha vist, malgrat les apreciacions de la teoria pluralista, la TSJ ve 
fortament marcada per la teoria i el mètode analític, lligada a una 
concepció unitària del dret. Si bé és cert que la teoria analítica varia 
substancialment entre la teoria del dret de caire anglosaxó i la que 
prové dels postulats d’Alchourrón i Bulygin, és també cert que es 
comparteixen unes assumpcions estructurals per a identificar 
substancialment el dret, és a dir, definir què és el dret i el sistema 
jurídic.  
 
Per arribar a veure’n les limitacions, primer cal disposar d’unes eines 
conceptuals que permetin identificar la lògica social que comporta l’ús 
d’una teoria explicativa d’un fenomen com és el del dret. En aquest 
apartat es presentarà la perspectiva sociològica a través d’explicar la 
rellevància de conceptes com el tancament jurídic i el discurs de Roger 
Cotterrell, i les narratives i meta-narratives que explica Margaret 
Somers i també l’impacte en l’explicació dicotòmica de la realitat social 
i jurídica.   
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a) La identificació del tancament jurídic 

 
Entre d’altres coses, la sociologia del dret permet identificar com 
opera el que es coneix com a tancament jurídic (legal closure) en termes 
de Roger Cotterrell. El tancament jurídic és una dinàmica important 
pel que fa la pràctica jurídica, és un mecanisme legitimador perquè 
dota a les pràctiques, els arguments i decisions jurídiques de l’aparença 
de correcció. Als advocats els ajuda a trobar i reafirmar els arguments 
apropiats, als jutges les solucions adequades i per la ciutadania ajuda a 
identificar quina és l’autoritat legítima: “Vist sociològicament, el 
tancament jurídic pot ser tractat com un mecanisme per mitjà del qual 
diferents tipus de pràctiques jurídiques o polítiques proven d’assolir 
legitimitat”166 (Cotterrell, 1997: Capítol 5:2).  
 
A part de l’ús que en fan els operadors jurídics, el que és important 
posar de manifest és que el tancament jurídic ve fortament fomentat 
per la pràctica acadèmica. Cotterrell considera que precisament 
construir aquest tancament és una de les tasques que assumeix 
l’acadèmia jurídica “per mostrar la doctrina jurídica o el discurs com 
un tot integrat, autònom tant intel·lectualment com normativament 
(almenys en un sentit considerable) i dotant-la d’una validesa auto-
generada a través del caràcter sistemàtic i lògic.” (Cotterrell, 1997: 
Capítol 5:3). Aquest tancament és aplicable tant en l’àmbit de la 
dogmàtica del dret com en l’àmbit de la teoria; de fet, la teoria és la 
que després serveix per identificar quin és el dret que trobem en la 
dogmàtica i quines són les fonts normatives legítimes (legítimes no en 
el sentit polític sinó discursiu).  
 
El mètode analític basat en la lògica per analitzar conductes socials i 
actes de parla com el dret (Bulygin, 2005; Moreso, 1997; Navarro & 
Redondo, 1994), fa que la teoria jurídica quedi revestida d’una 
aparença objectiva i científica, la qual identifica la forma en la que 
“veritablement” interactuem i generem obligacions; per tant, aquest 
discurs analític investeix de naturalisme social la teoria del sistema 
jurídic. Això no vol dir que aquesta forma d’anàlisi no sigui útil ni 
important per a comprendre el funcionament d’un fet social tan 
complex com és el dret,  tanmateix aquest tipus de mecanismes ens 

                                                 
166 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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poden induir a donar per feta una visió genèrica que no encaixi en 
contextos pràctics. 
 
Una versió més radical d’aquest tancament i de la necessitat de la 
perspectiva sociològica per la comprensió del dret la va plantejar 
Niklas Luhmann (Luhmann, 2004), en aquest cas el tancament jurídic 
és elaborat com una versió de la filosofia del dret que considera que el 
dret és un sistema social que tot i ser cognitivament receptiu és 
normativament tancat i per tant desenvolupa unes lògiques de 
funcionament i comunicatives pròpies que el fan auto-referenciat. 
Luhmann argumenta que si bé el dret és un sistema que rep inputs dels 
altres sistemes socials, no els incorpora de manera directa sinó que els 
ha d’adaptar al seu sistema comunicatiu i normatiu intern. Gunther 
Teubner desenvolupa aquestes idees a partir de la noció d’autopoiesis, 
per Teubner el dret és un sistema que si bé coneix les pràctiques 
socials externes les defineix amb els seus propis paràmetres constituint 
així una realitat jurídica autònoma (Teubner, 1992).  
 
Malgrat això, la perspectiva sociològica no comporta que el dret hagi 
de ser entès com un sistema necessàriament auto-referenciat, el que 
Cotterrell vol posar de manifest és la importància d’identificar aquest 
revestiment de “tancament” justificador que trobem en la pràctica 
jurídica. En definitiva, tota teoria del dret per encertada o desencertada 
que sigui pretén elaborar un discurs, és a dir, una justificació sobre un 
estat de coses o sobre una visió normativa de l’estat de coses167.  
 
Entre d’altres raons, examinar les teories del dret com ho estic fent és 
vàlid si tenim en compte que a part d’una concepció substancial del 
que són el dret, les normes jurídiques i l’eficàcia d’aquestes, tota teoria 
requereix d’un entramat institucional on poder-se implementar. Si bé 
alguns podrien dir que en definitiva la teoria del dret conceptual es 
limita a verificar quin és l’estat de les coses, per posteriorment 
identificar-les de la forma més objectiva possible sense implicacions 
normatives, cosa que sí que es donaria en una teoria del dret d’aspecte 
normatiu, això és igualment vàlid per la teoria analítica-conceptual ja 
que qualsevol teoria vol assolir un impacte tant acadèmic com pràctic, 
i què és això sinó un ànim de persuadir l’audiència en una visió 
concreta de l’estat de les coses. Pel cas analítico-conceptual, el mètode 
de persuasió deixa l’apel·lació a la moral per centrar-se en l’aspecte 

                                                 
167 Aquesta noció sociològica del que és un discurs s’atribueix a Michel Foucault 
(Foucault, 1972). 
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científic dels arguments. En qualsevol cas, això no és cap crítica a cap 
teoria, és una realitat que cal que sigui tinguda en compte, igual que jo 
intento persuadir als potencials lectors de la meva perspectiva.  
 
Els discursos poden ser més o menys exitosos i aconseguir o no una 
veritable implementació en les institucions. En aquest cas, una 
institució es refereix tant a un ens que exerceixi l’autoritat 
institucionalitzada com una pràctica social establerta de forma 
generalitzada. Si una teoria es roba reflectida en el disseny 
institucional, les pràctiques dels oficials jurídics i les seves 
argumentacions, podem dir que efectivament es construeix un discurs 
en base la teoria del dret T. Aquesta justificació acaba formant una 
cosmovisió del que seria el fet X dins el context E i, per tant, T 
configuraria la nostra forma d’entendre i parlar sobre el tema X.  
 
Cal recalcar que discurs és l’aspecte justificador d’una teoria o d’una 
explicació d’un fet social. Una narrativa és una estructura que vincula 
el significats i les relacions causals en un espai i un temps concrets per 
dotar-la d’una seqüència coneguda com la d’introducció nus i 
desenllaç. Tota teoria té un component discursiu i moltes vegades 
s’acaba desenvolupant en una estructura narrativa. I, en efecte, una 
teoria del dret pot inserir-se en el sí d’una narrativa quan l’explicació 
sobre el sorgiment de les institucions jurídiques va lligat a l’explicació 
del dret tant sistèmica com substantiva.  
 

b) La narrativa estatalista 

 
La teoria del dret rebuda, analítica i positivista, també està fortament 
vinculada en un context estatalista. És a dir està construïda a partir 
d’uns postulats que fan esdevenir la cultura del coneixement d’una 
concepció del sistema jurídic i de la dinàmica jurídica basada en una 
relació d’autoritat unidireccional, socialment naturalitzada i, alhora, es 
justifica amb una visió estatocèntrica del dret168. Des de la visió de 
Manuel Calvo: 
 

La teoria positivista del dret representa tant una opció 
epistemològica com la consagració teòrica d’un determinat model 
jurídic, un model jurídic que podria identificar-se com el model 

                                                 
168 Sobre el concepte de state-centred law i state-centred constitutionalism vegeu entre 
d’altres Neil Walker (Walker, 2003). 
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jurídic liberal o des d’un punt de vista més neutre un “sistema jurídic 

modern”169 (Calvo García, 2008: 211). 

 
En definitiva, el positivisme analític acaba generant el que es podria 
anomenar la meta-narrativa del sistema jurídic (modern) vinculat a 
l’estat modern, i el qual ens dóna peu a explicar la realitat en base els 
seus postulats, també a entendre el sistema jurídic en base a aquests i a 
excloure de l’anàlisi les pràctiques que no s’hi ajusten. Cal tenir present 
que una narrativa té una estructura essencialment relacional i fa que els 
actors i les relacions que s’estableixen entre ells tinguin un significat 
contingent en funció del context en el qual s’insereixen: 
 

Les narratives són doncs xarxes de relacions modelades, connectades 
i configurades a través del temps i l’espai, consegüentment el 
significat, la causalitat i la veritat hi són adscrites en base a aquests 
paràmetres temporals i espacials, seqüències i configuracions. 
(Somers, 1999: 128) 

 

Margaret Somers explica la importància de la narrativa en el sí del que 
anomena com la cultura del coneixement (knowledge culture); aquest és 
un concepte que explica l’entramat essencialment social que rau en 
arguments a priori epistèmics per a explicar la realitat. Aquesta no és 
una noció que calgui desenvolupar aquí170, però serveix per explicar 
que és la meta-narrativa, la qual s’entén com “una forma cultural que 
ha esdevingut naturalitzada a través de la conjunció de la narrativa i el 
naturalisme social.”171 (Somers, 1999: 130).  
 
La meta-narrativa segons Somers és una narrativa que ha incorporat 
l’estructura binària pròpia del naturalisme social. L’estructura binària 
indica la contraposició dicotòmica entre les idees de veritat i certesa 
associades a la natura i les de cultura i incertesa associades a la 
contingència. El naturalisme social  extrapola els criteris epistèmics 

                                                 
169 Text original en castellà, traducció pròpia. 
170  Per una major comprensió d’aquests conceptes recomano llegir l’article “The 
Privatization of Citizenship” (Somers, 1999). Concretament, la definició de cultura 
del coneixement (knowledge culture) és la següent: “Una cultura del coneixement és una 
xarxa conceptual que està dedicada específicament a conceptes epistemològics i 
categories de validesa que estan coordinades a través d’expressions culturals 
concretes. Una xarxa conceptual qua cultura de coneixement implica que els 
conceptes en una cultura del coneixement no estiguin només relacionats els uns amb 
els altres en el sentit dèbil de ser contigus, sinó que també estan ontològicament 
relacionats.”  (Somers, 1999: 134) Versió original en anglès, traducció pròpia. 
171 Versió original en anglès, traducció pròpia. 
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propis del món natural al món social, d’aquesta manera el coneixement 
justificat a través del naturalisme social assoleix un grau més elevat de 
credibilitat. Quan una explicació de la realitat social assoleix un estatus 
d’evidència epistèmica perquè s’entén que tracta d’un fet natural, la 
dita explicació es veu reforçada. Les relacions que s’hi expliquen 
esdevenen inqüestionables i la realitat a la que es refereix esdevé 
necessàriament entesa d’aquesta manera.  
 
Per identificar quina és la narrativa que rau darrere un fenomen o una 
teoria és important començar pel reflex social que se n’observa. És a 
dir, quin és el valor públic que s’atorga a un o altre fenomen o fet. En 
el cas de la codificació, per exemple, es parteix del valor que s’atorga al 
codi com una norma coherent i racionalitzada, a partir d’aquí es pot 
derivar la justificació o el discurs que hi és associat referent a la 
modernitat i posteriorment tot l’entramat narratiu que genera aquest 
discurs172. Per al cas de la teoria del dret estatalista considero apropiat 
començar pel que Roger Cotterrell identifica com les imatges de la 
societat que projecta el dret. Cotterrell identifica dues imatges que es 
projecten a través de la filosofia jurídica anglo-americana: “per una 
banda, la imatge d’una associació moralment cohesionada d’individus 
autònoms –la comunitat- i, per altra banda, la imatge dels individus 

                                                 
172 El procés de codificació és un fenomen jurídic que durant el segle XIX va tenir 

lloc a Europa. Ha esdevingut tant determinant que la figura dels codis ha donat peu 
a diferenciar entre dues tradicions jurídiques, el que es coneixen com la tradició 
civilista o continental i la tradició del common law o anglosaxona. El procés de la 
codificació té el seu exemple més destacat a França amb el Codi Civil de Napoleó 
(1804), la finalitat era la d’unificar tota la producció normativa de la França moderna. 
Aquest nou producte jurídic, per tant, venia íntimament associat a la concepció 
d’estat unitari modern, s’associava a les idees de racionalització, seguretat jurídica i 
igualtat propis de la nova república i imperi. A partir d’aquell moment tota la 
ciutadania es podia atendre a un sol corpus jurídic, publicat i conegut, amb vigència 
efectiva a tot el territori gràcies al desplegament institucional que hi era associat. La 
modernitat, doncs, comportava una racionalització administrativa de l’estat, que al 
seu torn exigia una racionalització normativa i aquesta derivava necessàriament en 
l’elaboració de codis de lleis agrupats per matèries. A França aquest discurs associat a 
la narrativa del que volia ser un estat modern va calar molt a fons, fins al punt que 
ara quasi totes les lleis venen codificades en els diferents codis dividits per matèries. 
A l’estat espanyol la narrativa de la racionalització normativa associada a l’estat 
modern no va arribar a ser tant poderosa, o si més no a idea de la codificació, per 
això trobem diferents codis normatius com el Civil, el Penal i el de Comerç, però 
també hi ha molta altra producció normativa no codificada. Per conèixer millor el 
per què d’això i entendre les diferències de cultura jurídica entre els diferents estats 
caldria fer un estudi històrico-polític que queda fora de l’abast d’aquest treball. 
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subordinats a una autoritat política superior –imperium-.”173 (Cotterrell, 
1997: capítol 11:3). 
 

c) L’ordenació dicotòmica 

 
En realitat aquestes dues imatges són les dues dimensions en les que 
generalment es projecta la teoria del dret quan és associada a la teoria 
de l’estat. La primera és la que fa referència a la relació entre els 
individus que formen part de la comunitat de ciutadans, reflecteix una 
relació horitzontal en base a uns valors comuns. La segona imatge fa 
referència a la relació que hi ha entre l’autoritat institucionalitzada i la 
ciutadania, una relació vertical i de caire unidireccional. Aquesta última 
ve íntimament lligada a la meta-narrativa de la construcció de l’estat a 
través del pacte social. 
 
Aquesta meta-narrativa l’explica Margaret Somers en el seu article 
sobre la privatització de la noció de ciutadania. L’explicació  que s’ha 
adoptat com la millor justificació pel sorgiment de l’estat modern 
liberal està associada a la teoria del contracte social de John Locke174. 
Segons Somers la teoria del contracte social és determinant per 
explicar la divisió d’esferes públiques i privades en un context com 
l’estat modern (Somers, 1999). El contracte social, si bé és una 
explicació que té punts forts per a entendre quin és el procés social i 
polític que devia seguir la ciutadania pel que fa referència a l’evolució 
de la cultura política cap a una concepció liberal, i després 
democràtica; també té aspectes menys clars, o val a dir menys 
descriptius i més normatius. La idea que la societat civil romangui en 
l’esfera privada de l’ordenació social és producte d’una certa idea de 
l’estat i les institucions, una concepció que es basa en la idea que l’estat 
copa l’esfera pública per mandat de la ciutadania, la qual roman a 
l’àmbit privat. Aquesta és una dicotomia que donem per descomptada, 
tanmateix, l’autora ens vol mostrar que ha estat una construcció social 

                                                 
173 Text original en anglès, traducció pròpia. 
174 Brian Tamanaha també aborda aquesta qüestió, el que es podria dir la meta-

narrativa de la societat moderna, quan elabora la seva crítica a la teoria de que el dret 
és el reflex de la societat i de seva evolució natural. En molts casos la transició de la 
societat tradicional a la societat moderna, és degut als transplantaments jurídics 
(adopcions d’institucions jurídiques de dret comparat), i actualment també de 
demandes derivades del món globalitzat. (Tamanaha, 2001). 
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producte d’una cultura del coneixement concreta que ha assumit 
aquesta divisió com a natural. 
 
Quan el dret projecta aquestes imatges que Cotterrell identifica com la 
comunitat i l’autoritat aquestes es troben i operen necessàriament en 
una de les dues esferes de la dicotomia. És a dir, aquestes no són 
imatges estàtiques sinó que fan referència a relacions que s’estableixen 
dins una societat ordenada mitjançant el dret. És per això que cada una 
té una dinàmica interna de funcionament diferenciada –la primera 
horitzontal i bidireccional entre els agents, i la segona vertical i 
unidireccional entre l’agent dominant dipositari de l’autoritat i els 
altres-. Les relacions intra-comunitat o ciutadania romanen en les 
esferes privades de la dicotomia mentre que les relacions d’autoritat 
resten a l’esfera pública. Consegüentment, la meta-narrativa de l’estat 
modern liberal i de la societat civil també comporta que s’associïn certs 
continguts en un i altre domini; això és producte de la xarxa 
conceptual que s’ubica en una i altra esfera.  
 
Tanmateix, és veritat que aquests continguts han anat evolucionant al 
llarg del temps i fets que abans romanien en l’esfera pública han passat 
a la privada i viceversa. No es pot negar que l’evolució pel que fa la 
cultura democràtica i de protecció de drets humans hagi tingut una 
incidència notable en la configuració dels límits entre una i altra. 
Alhora uns continguts o uns altres s’associen a una o altra esfera de 
manera més o menys clara; això fa que uns aspectes com és el cas de 
l’elecció del règim econòmic matrimonial resti en mans de la parella 
escollir-lo (si bé hi poden haver clàusules d’aplicació subsidiària en cas 
de manca de pacte) 175 , per altra banda, però, el fet de contraure 
matrimoni o de dissoldre’l mitjançant el divorci ha de venir autoritzat 
per una autoritat pública competent per a fer-ho i s’ha de seguir la 
forma que dicta la llei176.  
 
Un exemple d’evolució en aquest aspecte és el cas de l’adulteri, fins a 
mitjans del segle XX en molts estats l’adulteri objecte de delicte i causa 
de dissolució del matrimoni, amb unes conseqüències generalment 
molt més greus per al cas de les dones que per als homes, actualment 
les conseqüències del fet de si els cònjuges es guarden fidelitat o no 

                                                 
175 Vegeu el Codi Civil de Catalunya, Llibre Segon, Títol III, Capítol II dels règims 
econòmics matrimonials. Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família. 
176 Vegeu el Codi Civil espanyol, Llibre I, Títol IV, Capítol III i Capítol VIII.  
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romanen estrictament en l’àmbit privat de la persona sense efectes en 
el dret. Una evolució en el sentit contrari ha estat el cas de la violència 
contra les dones, gràcies a la lluita contra la discriminació de les dones, 
aquest assumpte ha pogut transcendir a l’esfera pública fins al punt 
que hi ha polítiques públiques destinades a la protecció i prevenció de 
la violència contra les dones, una jurisdicció específica per conèixer 
dels casos de violència masclista i  tipus delictius específics (veure per 
exemple l’article 153 del Codi Penal espanyol). Com s’ha procurat 
posar de manifest als capítols 2 i 3, els casos d’Uber i dels e-sports, 
difuminen aquesta divisió entre el públic i el privat. 
 

6.4. Teoria del sistema jurídic per a la SI 
 
Fins ara s’ha procurat explicar quins tipus de problemes sobre 
identificació i eficàcia del dret genera el fet que en l’actualitat hi ha 
pràctiques socials que es duen a terme fonamentalment en un context 
digital; concretament desacords respecte l’autoritat, la interpretació i 
l’abast del sistema. S’ha posat de manifest el fet que tota identificació 
de llacuna requereix d’un compromís interpretatiu previ (una 
prerrogativa de l’intèrpret de la norma), que no es contempla en la 
teoria dels microsistemes i ara és rellevant identificar-la. També s’ha 
posat de manifest la rellevància del punt de vista intern de la comunitat 
de practicants i de la importància del contingut de la norma per al 
reconeixement de l’autoritat. Aquestes constatacions fan que, en 
efecte, per aquests casos la teoria del dret i del sistema jurídic necessiti 
contemplar altres formes de donar compte de la normativitat, és a dir, 
una altra manera d’auto-comprendre el sistema jurídic. 
 
Des del meu punt de vista, aquestes dues situacions haurien de derivar 
en possibles reflexions sobre la identificació del sistema jurídic i en 
com aquest incorpora l’element digital de la pràctica en la seva 
regulació. Al meu entendre els reptes que planteja el context digital no 
disten molt del que planteja el context post-nacional segons Krisch. El 
que fins ara s’havia vist com un problema de relacions entre el dret 
nacional i el dret internacional, ara també s’hi ha d’afegir la dimensió 
digital. 
 
El que en el context internacional Nico Krisch apunta com una 
necessitat de desenvolupar un marc de referència nou trencant amb el 
format fundacional del constitucionalisme i promovent les normes de 
contacte entre sistemes normatius per tal de garantir l’estat de dret: les 
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interface laws (Krisch, 2010); en el marc digital aquesta disfunció entre el 
marc de referència estato-cèntric (constitucionalista) i el context 
empíric és també molt evident. Internet permet l’intercanvi 
d’informació de forma massiva sense tenir cap impediment 
jurisdiccional clar i alhora permet que els individus coordinin les seves 
pràctiques formant així contextos pragmàtics amb sistemes normatius 
propis on els principis que els regeixen poden entrar en contradicció 
amb els que ho fan al sistema normatiu estato-cèntric de referència.  
 
És a dir, ens trobem en un context on la dimensió digital queda 
fusionada amb la física cosa que fa que la identificació del dret (en tant 
que dret de l’estat) sigui fallida, ja sigui perquè hi ha un problema 
d’aplicabilitat o perquè la pràctica no s’adiu amb les previsions de la 
norma o amb la valoració que en fa l’autoritat competent. Com s’ha 
vist al capítol 5, autors que tracten el tema concret del dret a internet 
aborden el tema des de la vessant de l’efectivitat en la generació de 
normes jurídiques. Per això trobem teories com la de Andrew D. 
Murray que advoca per incorporar un procés legislatiu de caire iteratiu, 
basat en el feedback dels actors implicats, o com la de Chris Reed que 
posa el focus en identificar què pot fer que la norma tingui un 
significat per als seus destinataris i així poder reconèixer quina 
autoritat seria competent en cada cas. Les seves teories són rellevants 
perquè apunten la direcció a explorar. 
 
Centrant-nos en la teoria del dret i la TSJ, les reflexions aquí aportades 
apunten a que caldria que la teoria del dret i, concretament, la TSJ es 
pogués adaptar al context de la SI que comporta fenòmens de: canvi 
d’adhesions (reconeixement d’autoritats i acceptació); a la pluralitat en 
les proclames d’autoritat; i la intervenció de les comunitats de 
practicants en la definició de l’abast de l’ordenament. Hi ha tres 
aspectes meta-teòrics que permetrien acostar la teoria del sistema 
jurídic al context  de la societat de la informació, en la mateixa línia 
dels arguments d’aquesta tesi, aquests aspectes deriven d’una 
perspectiva pragmatista. En primer lloc caldria l’adopció del pluralisme 
però com a eina meta-teòrica, és a dir com un instrument analític i no 
com una teoria normativa; en segon lloc, la concepció de l’ordenament 
jurídic com un procés, que es pugui adaptar en un context on el 
contingut, l’espai, el temps i els individus han canviat; i finalment 
caldria incorporar l’aspecte relacional com a element central de la 
normativitat. 
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a) Pluralisme meta-teòric 

 
Seguint la distinció que fa Krisch, les tendències del pluralisme jurídic 
es poden distingir entre les sistèmiques i les institucionals (Krisch, 
2010, 2016),  les sistèmiques són aquelles que no conceben la pluralitat 
d’ordenaments sota cap ordenament jurídic superior que les englobi, i 
les institucionals sí que ho consideren. La classificació que fa 
Emmanuel Melissaris (Melissaris, 2009), es divideix primordialment 
entre les empíriques i les normatives, les primeres simplement es 
limiten a constatar una pluralitat d’ordenaments en base a un 
fonament sociològic o antropològic on inclou, entre d’altres, Brian 
Tamanaha, en canvi les normatives, advoquen per una teoria del dret 
atenent a la diversitat del fenomen jurídic, rebutjant la concepció del 
dret com un sistema de normes i  intentant-lo explicar com un 
fenomen social, aquí inclou entre d’altres Gunther Teubner i 
Boaventura de Sousa Santos. 
 
En tot cas, tal com Kirsch també reconeix (Krisch, 2016), una divisió 
fonamental que es pot fer és entre aquelles que provenen de l’evolució 
del dret internacional i des les organitzacions supranacionals, en 
especial la Unió Europea la qual genera un conflicte vers la idea de 
sobirania estatal clàssica, argumentat fins i tot, en favor d’un 
pluralisme constitucional (Walker, 2003, 2008); i aquelles que 
provenen de la constatació de l’existència de diferents ordenaments 
normatius originats en diferents col·lectius i comunitats les quals 
conviuen i en conseqüència posen en dubte el paradigma d’unitat i 
coherència clàssic tant des d’un punt de vista cultural (Twining, 2001) 
com des d’un punt de vista de auto-regulació privada (Black, 2008). 
 
Semblaria, doncs, que el recorregut que ja ha fet fins ara la literatura 
sobre el pluralisme jurídic pot ser de gran ajuda a fi de poder 
identificar quines eines poden ser les més útils en el context de la SI. 
Tanmateix hi ha dues crítiques que s’han de fer tant al pluralisme 
institucional com als sistèmic, i que cal que el pluralisme jurídic en el sí 
de la noció de legalitat dinàmica cal que superi. Per una banda, 
semblaria que la narrativa pluralista està fortament ancorada en una 
diagnosi del context anàloga al positivisme monista, és a dir, 
focalitzada en l’anàlisi i identificació de les pràctiques. Si bé es reconeix 
que sobrepassen la realitat dels estats, no s’assumeix encara una fusió 
entre l’espai analògic i digital, ni de la dimensió pública i privada.  
 



187 
 

Per altra banda, també cal abordar una crítica clara respecte aquest 
plantejament teòric i meta-teòric de cap on podria virar la teoria del 
dret: un relativisme conceptual i sistèmic. Una visió contra la unitat i la 
coherència que proporciona un sistema jurídic orientat a defensar els 
drets dels individus de forma forta, podria comportar una sistemàtica 
erosió tant dels drets civils i polítics. De fet aquesta és una de les 
crítiques més importants que es pot fer  a l’aposta pluralista. 
 
Com a exemple dels perills de l’argument pluralista, un cas força 
notori seria el de les grans empreses de serveis d’internet on els usuaris 
del serveis han d’acceptar necessàriament les condicions del servei per 
a poder accedir-hi, entre aquestes condicions generalment hi ha una 
clàusula de sotmetiment exprés al tribunal que l’empresa consideri més 
adient, en molts casos com Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram 
és a Califòrnia. Incorporar una clàusula com aquesta a les condicions 
del servei, que ara per ara han d’acceptar-se necessàriament per a 
poder rebre el servei sol·licitat 177 , comporta moltes vegades el 
blindatge d’aquestes empreses contra causes que volguessin interposar 
els seus usuaris, els i les usuàries acaben no obrint cap causa contra 
aquestes empreses degut als alts costos que suposa per a ells el litigi en 
jurisdiccions estrangeres o en buscar assessorament legal que pugui 
portar el cas a altres jurisdiccions com la que seria la des drets humans.  
 
Llavors es pot concloure que efectivament aquestes pràctiques 
desprenen autoritat en tant que modifiquen la conducta dels usuaris, i 
aquests han acceptat lliurement l’acord a fi de rebre el servei, 
tanmateix podríem valorar si aquesta pràctica ha de generar efectes 
d’autoritat o no, ser acceptada i per tant generar normativitat. És a dir, 
entre d’altres coses podríem valorar si l’adhesió als termes i condicions 
són pràctiques d’autonomia pública o no, i és per això que caldrà 

                                                 
177 Hi ha alguns autors que advoquen per una política diferent, ja que l’acceptació 
dels termes i condicions es podria considerar no veritablement “lliure” si d’altra 
manera és impossible rebre un servei que és d’ús generalitzat. En aquest sentit la 
regulació protectora dels consumidors i usuaris no s’hauria de refugiar en 
l’acceptació de les condicions del servei, és a dir cedir la privacitat sobre la base d’un 
acord entre les parts, sinó protegir la privacitat dels usuaris i usuàries de forma 
efectiva quan hi hagi conductes lesives dels drets (Koops, 2014). A més hi ha altres 
fonaments per aquest desenvolupament diferenciat de la protecció jurídica de la 
privacitat a internet i també de l’accés a aquests serveis, la possible constitució del 
dret a participar a la Societat de la Informació (McKenna, 2011). Aquestes però són 
qüestions a les que no em referiré per la seva complexitat i per què no ajuden a 
desenvolupar la qüestió que ara m’ocupa. 
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passar pel sedàs de la legitimitat tot el seguit de normes que reclamen 
un efecte d’autoritat, aquest sedàs està constituït pels principis 
democràtics i de l’estat de dret. 
 
De la mateixa manera que al capítol 4 s’ha dit que la concepció del 
dret-estat lligat també a la perspectiva positivista i a l’estat liberal, 
construeix una narrativa sobre com s’ha d’entendre el dret, també cal  
reconèixer que l’argumentari sobre la manca d’unitat en l’entramat 
jurídic, la multiplicitat d’exigències d’autoritat i fonts normatives, a 
partir del qual s’argumenta que ja no es pot fer servir el discurs dels 
estats-nació per a justificar l’existència del dret i de l’autoritat, 
constitueix una altra narrativa. Podríem doncs, dir que hi ha una 
narrativa del pluralisme jurídic, tanmateix, i això és fonamental, és 
molt més heterogènia i no hauria assolit el grau de tancament 
epistèmic i, per tant, de meta-narrativa que la fa menys receptiva a la 
reflexió crítica i al canvi. Per tant, la pròpia divergència dins el 
conglomerat de teories pluralistes pot tenir un component meta-teòric 
més útil, la diversitat inherent en les perspectives, per adaptar la teoria 
del dret al context de la societat de la informació. 
 

b) L’ordenament jurídic com a procés 

 
Hans Lindahl, especialment en el seu llibre Fault Lines of Globalization. 
Legal order and the polítics of a-legality (Lindahl, 2013) però també en altres 
treballs (Lindahl, 2008, 2010, 2011) proposa una teoria que a nivell 
metateòric pot resultar útil en un context com l’actual. El treball de 
Lindahl vol reflexionar sobre com aconseguir una teoria general del 
dret que pugui incorporar el sorgiment de nous ordenaments jurídics 
que no encaixin en el paradigma del dret estatal i dret internacional. 
Per a fer això Lindahl posa l’èmfasi en la importància del procés 
d’identificació, és a dir, en el procés de delimitació d’un col·lectiu que 
formi part del món jurídic com un aspecte constitutiu del procés 
d’ordenació jurídica i de la noció de legalitat. El llibre presenta dues 
afirmacions claus; una és la importància d’entendre el procés 
d’ordenació jurídica (legal ordering) com un procés d’intensió (un procés 
de comprensió) i la segona és la significació racional de les fronteres 
legals fixades per una col·lectivitat auto-identificada.  
 
El seu treball combina teories analítiques de l’acció jurídica amb una 
aproximació fenomenològica. En la mateixa línia que els crítics a la 
teoria positivista i de identificació del dret i l’estat, Lindahl creu que 
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només d’aquesta manera es pot explicar millor el dret en un context 
global. La seva teoria incorpora la dimensió de l’experiència en el dret, 
una explicació fenomenològica del fet jurídic, perquè entén que el 
tancament de la legalitat, entès com els límits contextuals, i 
l’establiment de fronteres, “frontera” entesa en la seva dimensió 
epistèmica, són aspectes claus per a que el dret esdevingui un sistema 
normatiu. Per tant, posar el focus en el procés d’ordenació jurídica 
com un acte intensional i contextualment delimitat pot ser clau per a 
proporcionar una teoria del dret adequada al context post-nacional, 
global i/o digital. 
 
Tot i que és possible afirmar que la teoria de Lindahl no s’adiu amb 
l’explicació que fa Kelsen sobre com el dret ve necessàriament associat 
amb la unitat del sistema i s’identifica a través la cadena de validesa a 
partir de la norma bàsica, les dimensions o esferes de validesa sí que 
són rellevants per la seva teoria (Lindahl, 2011). A partir de la teoria de 
les esferes de validesa de Kelsen i de com els participants 
experimenten el dret en diferents situacions, Lindahl desenvolupa la 
seva tesi sobre la política de la a-legalitat (politics of a-legality): 
“l’explicació i interpretació normativa de la importància racional que 
tenen les pràctiques que estableixen o poden establir les fronteres 
legals de les col·lectivitats”178 (Lindahl, 2013: 260). Si bé aquest aspecte 
sobrepassa els objectius d’aquest treball, sí que és d’utilitat veure com 
l’autor desenvolupa les idees de legalitat i a-legalitat a partir de les 
nocions de identificació i auto-identificació.  
 
La seva explicació sobre el sistema jurídic es diferencia de les 
explicacions clàssiques de la teoria del dret rebuda, com podrien ser les 
de Hart o Kelsen, perquè el sistema jurídic no s’entén de manera 
dicotòmica (legal o il·legal), sinó com un contínuum del procés 
d’ordenació jurídica.  La normativitat s’instancia en tres nivells 
d’ordenació, l’ordre (el nivell legal), el desordre (il·legal) i el no-ordre 
(l’a-legal). És el procés d’ordenació, entès com un procés d’intensió 
dins la col·lectivitat, el que distingeix entre legalitat i a-legalitat. Això 
vol dir que es transformen normes en marcs d’interpretació per als fets 
socials els quals al seu torn es fan rellevants per a esdevenir fets o actes 
legals. La intensió jurídica, per Lindahl doncs, és un procés de 
descobriment de quelcom com algú, que fa alguna cosa, en un lloc i en 
un temps, per a aconseguir φ degut a un objectiu determinat; i dins una 
col·lectivitat auto-identificada com a tal. 

                                                 
178 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Lindahl fa servir la teoria de les esferes de validesa per les normes 
jurídiques de Kelsen, les quals permeten identificar les normes 
jurídiques en funció de “qui” fa “què” a “on” i “quan”; és a dir, una 
acció duta a terme per algú en un lloc i en un temps determinat.  
Lindahl extrapola aquest anàlisis per a la identificació de les normes 
vàlides a la identificació i delimitació d’ordenaments jurídics com un 
acte d’intensió.  
 
Per tant, d’aquí se’n desprenen dues coses, que l’ordenament jurídic ha 
de tenir unes fronteres referents als individus, els fets, l’espai i el temps 
per poder saber quins fets o accions són legalment vàlids; i que el 
caràcter relacional és intrínsec en el fet d’identificar actes o fets socials 
com a actes o fets legals (dins la legalitat). Per això Lindahl identifica 
tres conceptes claus a l’hora de poder entendre la funció clau del dret, 
un són les fronteres, l’altre són els límits i finalment les “falles” o línies 
de trencament. Les fronteres defineixen les esferes de validesa dins la 
unitat de l’ordenament jurídic El dret ha d’identificar les fronteres i 
aquestes esdevenen límits quan permeten distingir el que cau dins 
l’ordre jurídic del que queda en el no-ordenat jurídicament179; és a dir, 
quan les fronteres serveixen per delimitar l’àmbit de les possibilitats 
pragmàtiques dels agents dins l’ordenament jurídic, esdevenen límits.   
 
El procés de fixar les fronteres permet la identificació, re-identificació 
i des-identificació de la col·lectivitat legal. Les falles o línies de 
trencament delimiten l’abast de la col·lectivitat legal tant temporalment 
com espacialment. La falla equivaldria a una situació que a través de 
demandes normatives posa en qüestió les possibilitats de la pràctica 
que els límits identificats pel dret reconeixen. El cas d’Uber i, sobre 
tot, el cas dels e-sports es trobarien en una situació com aquesta. 
 
Malgrat que és cert que la teoria de Lindahl és complexa i hi intervé 
una necessària reelaboració conceptual específica, hi ha un aspecte que 
és clau per a la comprensió del món actual des d’un punt de vista 
jurídic, la importància que tenen les dimensions contextuals per fixar 
els horitzons jurídics. A nivell meta-teòric de la teoria del dret és 
important no tant definir-los sinó acceptar que són canviants. 
Seguidament faré una reconstrucció de les esferes de validesa en un 
context com l’actual, per poder justificar com les fronteres i els límits 
de la legalitat s’han de prendre com quelcom dinàmic. 

                                                 
179 Aquesta idea es podria equiparar a la qualificació jurídica de les conductes. 
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Lindahl fa servir la teoria de Kelsen de les esferes de validesa per 
explicar la seva teoria de la identificació del col·lectiu jurídic en un 
procés d’ordenament jurídic. La teoria de Lindahl és útil perquè 
parteix de la idea que és la comunitat legal la que s’auto-identifica com 
a tal i fixa els límits de la legalitat, i aquests límits equivalen a les 
fronteres de les esferes de validesa. Amb tot, però, aquests límits 
poden ser canviants degut a canvis en el context i a una diferent auto-
identificació de la col·lectivitat legal. Actualment amb la incorporació 
de la dimensió digital en la pràctica social, i a partir de l’anàlisi que en 
fan alguns autors, podríem considerar que ens trobem davant d’una 
possible situació de canvi en el procés d’ordenació jurídica, és a dir 
d’un repte que prové de fora de la legalitat el qual canvia els termes de 
la intensió legal (del descobriment de quelcom com un fet dut a terme 
per algú en un espai i temps determinat amb la fi d’un propòsit 
concret). 
 
És a dir ens podríem trobar davant un canvi en les fronteres de les 
esferes de validesa, cosa que en termes de Lindahl es transformaria en 
canvis en els límits de la legalitat i es manifestaria en una re-
identificació de la col·lectivitat legal auto-identificada. Les esferes de 
validesa que caldria revaluar són quatre, l’esfera del contingut (el què); 
l’esfera de l’espai (on); l’esfera del temps (quan); i l’esfera personal 
(qui).  
 
Com s’ha dit en capítols precedents, segons Castells, el mode de 
producció en la Societat de la Informació està basat en l’intercanvi 
d’informació.  Ja citat al capítol 5, per Murray la societat informacional 
té tres efectes sobre el que seria l’esfera del contingut :  
 

4. Representa un canvi de propietat o control de les coses a la 
propietat o control de la informació. 

5. Representa un model nou i revolucionari pel mercat i per la 
prestació de béns i serveis, i 

6. Representa una transició de la rivalitat a la no rivalitat.180 

(Murray 2010: 12). 

 
Degut a l’ús massiu de les TIC, els individus es relacionen amb la 
informació de manera diferenciada respecte com s’hi tractava abans de 
l’aparició d’internet, quan n’eren mers receptors. Actualment, els 

                                                 
180 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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individus són tant generadors com receptors d’informació (i amb això 
també de béns i serveis), per tant, esdevenen agents del sistema181. 
 
Aquest fenomen es va començar a manifestar, i amb això també les 
disfuncions dins el sistema jurídic, en el cas de les obres que eren 
potencialment subjectes a drets d’exclusiva i drets de propietat 
intel·lectual. En efecte, es va produir un transvasament de la 
importància de l’objecte físic a la obra artística en sí perquè internet 
permetia l’intercanvi ràpid i efectiu d’aquestes sense comptar amb el 
continent de l’obra i, consegüentment, els drets d’exclusiva i de 
propietat intel·lectual van esdevenir molt més difícils de fer-los 
aplicables.  
 
El que en podem concloure d’aquest fenomen  no és solament una 
qüestió de ineficàcia normativa degut a la naturalesa del context on es 
duu a terme la pràctica social (el qual no propicia ni el compliment ni a 
l’aplicació per part de les autoritats), sinó un canvi en el focus del valor 
de la pràctica.  És a dir, degut al que suposa el context digital i la SI, 
actualment en molts casos l’agent ja no assigna valor al canal on la 
informació està recollida, és a dir, al llibre, al dvd, al paper de la 
fotografia o, fins i tot, al taxi, sinó que els agents valoren directament 
el missatge perquè hi poden accedir com a generadors i receptors, en 
aquests casos la novel·la, la pel·lícula, la imatge, o el transport. 
 
Pel que fa l’espai, cal tenir en compte que l’aspecte digital de les 
pràctiques actuals té una implicació clau per a l’esfera espacial de les 
normes. En primer lloc s’afavoreix l’intercanvi d’informació, en segon 
lloc, aquest intercanvi d’informació es produeix en un espai 
indeterminat i, en tercer lloc, s’afavoreix l’estructura de xarxes en les 
pràctiques socials182.  
 
El temps també es veu alterat, en el seu sentit social. En el context 
digital, la immediatesa esdevé un factor indissociable alhora que la 
atemporalitat també n’és un factor estructural. Actualment, podem 

                                                 
181 Axel Bruns parla d’aquest fenomen com el produsage; la fusió dels papers dels 
creadors i consumidors de continguts. Bruns afirma que: “el paper del “consumidor” 
i fins i tot també el de  “l’usuari final” han acabat desapareixent, i les distincions 
entre productors i usuaris de continguts han esdevingut comparativament 
insignificants” (Bruns, 2008: 2). Text original en angles, traducció pròpia. 
182  Sobre aquest aspecte són rellevants les reflexions que fa Julie Cohen sobre 
“networked self” i com es re-configuren les nocions de creativitat i privacitat en 
funció de l’espai on es troben els individus (Cohen, 2012). 
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accedir a la informació que desitgem quasi al moment sense haver 
d’invertir temps en buscar i també podem posar-nos en contacte amb 
altres agents de manera efectiva i ràpida. De manera que també 
esperem que el nostre interlocutor ens respondrà ràpidament. Alhora, 
però, tota la informació que passa per la xarxa queda en un context de 
permanència, d’atemporalitat. Generalment, tots els continguts queden 
emmagatzemats (un aspecte que també ara el considerem 
funcionalment clau per la nostra vida) o, com a mínim, deixen algun 
rastre.  
 
Tots aquests canvis en les esferes de contingut, espai i temps tenen 
una incidència en el “q ui”. Estaríem parlant, doncs, d’una re-ontologia 
de l’existència de l’individu en societat i en l’entorn digital tal com 
identifica Luciano Floridi: 
 

Com a conseqüència de la re-ontologia del nostre context quotidià, 
estem vivint en una infosfera que esdevindrà cada vegada més 
sincronitzada (temps), deslocalitzada (espai) i correlacionada 

(interaccions). 183 ( Floridi, 2007: 61). 

 
En conseqüència, tots aquests canvis de contingut, espacials i 
temporals tenen una influència en l’esfera personal. Floridi concreta 
aquest impacte del que ell anomena la infosfera en la constitució de 
l’individu infrog, com a organisme informacional connectat (Floridi, 
2007) (vegeu el capítol 1). 
 

c) La normativitat relacional 

 
Havent pres en consideració la perspectiva de Lindahl sobre com 
aconseguir una teoria del dret més receptiva al fenomen global i també 
com podrien haver canviat les esferes de validesa i, per tant, les 
fronteres de la legalitat; es podria concloure que una teoria del dret 
fenomenològica és la via que defenso per una teoria de dret més 
ajustada al fenomen de l’ús de les TIC. Tanmateix no és així. Si bé 
adonar-nos que els límits i context de la pràctica són canviants és 
fonamental, i per això he exposat aquesta perspectiva en les seccions 
precedents, entenc que una visió positivista i analítica despresa 
d’assumpcions d’exhaustivitat, unitat i permanència i de la vinculació a 
l’estat, és la via més útil per explicar el fenomen normatiu actualment.  
 

                                                 
183 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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Les pràctiques transnacionals fan que pragmàticament el dret nacional 
esdevingui incomplet, és a dir que no existeixi un dret aplicable que 
s’ajusti a totes les situacions possibles i per als casos que sí que hi 
pogués haver dret aplicable aquest esdevé moltes vegades ineficaç 
(Calliess & Zumbansen, 2010).  Això ha portat a replantejar el dret des 
de la teoria en base al context de la globalització.  
 
Aquesta perspectiva s’ha centrat en qüestions com: el dret estatal 
incapaç de fer arribar el seu control a, per exemple, activitats de les 
empreses fora del territori nacional o al crim organitzat transnacional; 
la col·laboració entre estats i institucions la qual ha esdevingut cada 
vegada més necessària; i també en com organitzacions internacionals 
només poden exercir les seves competències sempre que els estats 
membres els ho permetin. Tot això, per tant, no tracta solament de 
discussions sobre dret vàlid i de determinar la jurisdicció competent 
sinó també de poder i capacitat política. Aquest no es un treball 
politològic i, per tant, aquest aspecte queda fora de la meva exposició, 
tanmateix cal posar de manifest que tots aquests debats ja introdueixen 
el fet de si el punt de referència jurídico-polític a partir del qual 
s’articulin les decisions ha de ser l’estat o si hi pot haver una 
governança multinivell (Hooghe & Marks, 2003).  
 
Aquesta perspectiva traspassa al dret a través de la necessitat de 
desvincular la noció del dret de l’existència de l’estat. Una perspectiva 
metodològica del dret on s’incorpori també aquest aspecte és el que 
proposen Gralf-Peter Calliess i Peer Zumbansen en la seva proposta 
metodològica per l’estudi del dret basat en el que ells anomenen el 
“rough consensus and running code” (el consens  vague i el codi que 
es fa servir) (Calliess & Zumbansen, 2010). Aquests autors defineixen 
marc de referència per tractar el fenomen jurídic el qual pugui 
incorporar la visió transnacional del dret. Des del seu punt de vista, cal 
que es combati l’assumpció que el dret té indefectiblement el seu 
origen en l’estat, i això és sens dubte un dels reptes més importants 
d’una nova teoria del dret: 
 

Des d’una perspectiva metodològica, el concepte de dret 
transnacional desafia alguna de les assumpcions més estimades pel 
dret. Entre aquestes, l’origen del dret en l’ordenament jurídic estatal 
és sens dubte la més important i, en conseqüència, la que té el lloc 
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més preeminent en la llista de desafiaments que genera el concepte 

de dret transnacional.184 (Calliess & Zumbansen, 2010: 20). 

 
Aquests autors proporcionen raons empíriques, per entendre el dret 
des d’una perspectiva pluralista i reflexiva perquè pot acceptar la 
multiplicitat de fonts (no estatals) que pot tenir el dret transnacional. 
Les implicacions pràctiques que comporta no solament el context 
global sinó també el digital, com ara problemes d’eficàcia, 
d’aplicabilitat i també problemes d’identificació del dret, poden trobar 
un encaix en a teoria del dret no com a fenòmens distorsionadors o 
disfuncions, sinó com aspectes propis i naturals del fenomen jurídic en 
una societat canviant.  És important encaminar-nos cap a una idea de 
la legalitat pugui ser compatible amb les percepcions de Murray, Reed i 
Cohen sobre el compliment de les normes en el context d’internet i 
també amb les implicacions pràctiques de la fusió del context analògic 
i digital que ens ha mostrat el casos d’Uber i els e-sports.  
 
La legalitat ha de ser entesa de forma pluralista perquè l’autoritat font 
de la normativitat és identificada també de forma plural i sense una 
jerarquia clara. Que l’autoritat no sigui única i que els contextos 
normatius convisquin no és un cas nou, tanmateix, el fet que els 
destinataris de les normes jurídiques no reconeguin una prelació 
d’autoritats en la que la de l’estat és la determinant per definir els límits 
de la legalitat sí que té major incidència en el context de la societat de 
la informació. Per tant semblaria més idoni referir-nos a legalitat com a 
normativitat i no solament com a sistema normatiu jurídic. 
 
La desvinculació metodològica dels conceptes dret i estat no solament 
ha de comportar el reconeixement de múltiples autoritats  fonts de 
normativitat convivint sense una jerarquia clara, sinó també la 
incorporació de l’element del canvi. En tant que l’autoritat requereix 
de reconeixement i acceptació qualificada per part dels destinataris de 
les normes (Reed, 2012, 2016) i que hi ha múltiples actors a cada àmbit 
que poden influir en les matrius reguladores (Murray, 2006, 2008), cal 
tenir present que el paper dels agents reguladors també pot ser 
canviant en el temps.  
 
L’acceptació dels individus (o el compliment conscient), per tant, és 
clau per l’eficàcia de les normes en un context digital ja que aquests 
poden deixar de complir sense que això els suposi efectes adversos, i 

                                                 
184 Text original en anglès, traducció pròpia. 
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és clau també per mantenir la connexió entre la comunitat regulada i 
l’autoritat reguladora. Aquesta acceptació sembla que té trets 
diferenciats amb la que fins ara s’havia teoritzat, en efecte semblaria 
que l’acceptació ha de venir compel·lida per una regulació i uns 
models reguladors més sensibles a les posicions dels usuaris tant per 
continguts com per mecanismes de canvi, aquesta ha estat la proposta 
de Chris Reed i Andrew Murray (vegeu el capítol 5). Ambdós aposten 
per un model  diferent que el de l’autoritat lineal (agent estatal que 
dicta les normes), tot i això un aposta per un model de persuasió 
(Reed) i l’altre per un model de prova-error basat en el feedback 
(Murray) més proper a la persuasió o a la prova-error  són conscients 
que aquest aspecte ha canviat profundament la manera de com 
aconseguir que les normes en el context digital siguin complertes.  
 
Per tal que aquesta acceptació existeixi i produeixi el compliment 
“conscient”, doncs, cal que reflexionem sobre la relació entre 
l’autoritat reguladora i la comunitat regulada que hauria de passar d’un 
model de dret estàtic i exhaustiu a un de dinàmic i canviant. Fa falta 
veure com la teoria podria tractar la relació que es manté entre 
l’autoritat (el qui genera l’efecte d’autoritat en sí) i els participants en la 
pràctica regulada (els qui tenen raons per a l’acció i participen en la 
pràctica d’autonomia pública reconeixent la dita autoritat); és a dir, 
quins serien els nuclis on els agents reconeixen l’autoritat.  
 
Una versió transposada a la teoria general del dret dels plantejaments 
que fa sobretot Murray, són els clústers de normativitat i la teoria 
inter-institucional que plantegen Michael Guidice i Keith Culver 
(Culver & Giudice, 2010).  Aquests plantegen una visió de la legalitat 
crítica amb l’explicació que fa Raz del dret i el sistema jurídic, i 
s’ajuden de la teoria de les institucions del dret de MacCormick per 
desenvolupar una teoria més dinàmica. Culver i Guidice argumenten 
que la idea del dret associat a un ànim de comprensivitat o 
d’exhaustivitat no són aspectes contingents de la legalitat sinó de 
l’aproximació sistèmica dret-estat (Culver & Giudice, 2010). Superar 
aquesta associació permetrà que la teoria se centri en les relacions 
entre els participants enlloc de l’entramat sistèmic.  
 
La teoria de Culver i Guidice es basa en la idea de clúster per 
identificar els nuclis de normativitat, els quals no responen a relaciones 
jeràrquiques ni s’incardinen necessàriament en un entramat sistèmic. 
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Als clústers, la referència mútua no jeràrquica i de diferent intensitat, 
focalitza les institucions jurídiques en divisions de tasques 
normatives de forma compartida, solapada o simplement acordada, 

en detriment de les institucions del dret. 185 (Culver & Giudice, 2010: 

113). 

 
Els clústers de normativitat permeten explicar el fenòmen jurídic 
deslligat del concepte de l’estat perquè permet explicar el fenomen de 
la legalitat i les normes en tant que fenòmens institucionals i 
funcionals per sí sols. Per tant es podria entendre que la normativitat, 
en aquesta concepció, vindrà determinada pel contingut de les normes 
en conjunció amb l’acceptació de la comunitat de participants La 
legalitat, doncs, es pot entendre com quelcom plural i competitiu. 
Esdevé necessari, doncs, posar el focus de la teoria en els individus i 
les comunitats que delimiten l’abast dels nuclis normatius. En 
definitiva, la teoria de la legalitat inter-institucional, si bé no es 
desvincula del positivisme, és capaç d’acceptar una major participació 
dels individus com a definidors i intèrprets de la legalitat.  
 
Amb la incorporació de les TIC i l’ús extensiu d’internet no es 
produeixen canvis substancials en les problemàtiques de l’eficàcia 
normativa o autoregulació de les comunitats; en efecte, la teoria de la 
regulació ja coneixia que fa falta persuadir els destinataris per 
assegurar-ne el compliment, i les col·lectivitats privades sempre han 
sigut un focus de tensió vers l’autoritat competent. Tanmateix, el canvi 
sociològic vers una societat informacional on els conceptes i 
institucions que eren “inamovibles” i lligats a un espai eminentment 
físic canvien de paradigma i les propietats rellevants evolucionen, fa 
que posar el focus en la relació entre comunitat i regulació, en el 
procés de construcció de la normativitat, sigui clau per teoritzar sobre 
el sistema jurídic actual.  
 
Per això, combinar la literatura positivista analítica (la teoria del dret 
rebuda i la teoria del sistema jurídic) no estatalista, amb la literatura de 
caire més sociològic i pluralista, a l’hora d’abordar els temes de teoria 
del dret, és clau per entendre i explicar no només els fenòmens 
normatius transnacionals sinó també per explicar l’experiència 

                                                 
185  Text original en anglès, traducció pròpia. En la traducció les “institucions 
jurídiques” fan referència a les “legal instiutions”  al text original, i les “institucions 
del dret” a les “institutions of law” al text original. Els autors fan aquesta diferència 
per referir-se als conceptes que fa servir Neil MacCormick, i millorar, segons la seva 
tesi, la seva versió de les “legal institutions” vers una teoria inter-institucional. 
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normativa en la SI. Els clústers de normativitat són una eina 
conceptual útil per fer casar meta-teòricament aquestes perspectives i 
ésser analíticament rellevant en contraposició al sistema jurídic com un 
tot comprensiu (o complectiu), suprem i unitari. 
 

6.5. Conclusions del capítol 6 
 
En definitiva, malgrat que al tesi de plenitud del dret ha estat refutada, 
en tant que no es pot complir lògicament ni en la seva vessant dèbil ni 
en la forta el principi de prohibició en la qual se sustenta (Moreso & 
Vilajosana, 2004), la teoria del dret encara no se’n desprèn a l’hora 
d’explicar la dinàmica del sistema jurídic; ja que, per exemple, no es 
reconeix com a dret cap altra disposició que no provingui per 
l’autoritat competent identificada pel mateix sistema. És a dir, malgrat 
que es pugui reconèixer l’existència de llacunes, ja siguin normatives 
com axiològiques, la definició de l’univers de propietats rellevants 
segueix essent monopolitzada per l’autoritat identificada pel dret. Com 
a conseqüència també queden fossilitzats els límits dicotòmics de la 
legalitat, és a dir, les fronteres entre públic i privat i entre domèstic i 
internacional.  
 
Des del meu punt de vista, tenint en compte la reflexió que he exposat 
sobre les implicacions funcionals que té el reconeixement de 
l’existència de les llacunes normatives i la determinació de l’UP 
rellevants del sistema, i sobre com a la pràctica es relacionen amb la 
identificació de les llacunes de reconeixement (a diferència del que 
postulen Alchourrón i Bulygin); determinar davant de quina d’aquestes 
situacions es troba l’intèrpret és l’aspecte fonamental del procés 
d’ordenació jurídica en el sí del sistema jurídic.  
 
Davant pràctiques que es troben en àmbits intermedis o híbrids, com 
es dóna de manera molt més estesa degut a l’ús de les TIC, aquesta 
definició de la legalitat186 basada en la identitat de l’ordenament jurídic 
de forma, unitària, permanent i exhaustiva, genera problemes. Però per 
altra banda sorgeix la necessitat de donar valor a l’eficàcia de les 
normes en la vessant del compliment conscient o acceptació, i per 
tant, cal donar resposta a la necessitat funcional d’analitzar la 

                                                 
186 Legalitat com la incorporació dels fets o pràctica social en la distinció legal o 
il·legal mitjançant el procés d’identificació del dret, procés que conforma un sistema 
jurídic; amb tot, però, aquest procés no té per què ser complet, finit o unitari. 
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vinculació entre el compliment i la identificació del dret i del sistema 
jurídic. 
 
Advocar per una legalitat dinàmica, però, és quelcom més que assumir 
que no hi ha una limitació jurisdiccional efectiva a l’hora de controlar 
les pràctiques, i també és quelcom més que reconèixer que en un 
context global hi ha múltiples fonts d’autoritat no identificables 
solament amb els agents de l’estat. Advocar per una legalitat dinàmica 
significa tractar el sistema jurídic com un procés de construcció de 
normativitat, i implicaria construir una teoria del dret basada en el 
reconeixement de diferents nuclis normatius i assumint que els 
individus intervenen activament en la definició dels límits de la 
legalitat.  
 
Gunther Teunber afirma que actualment la complexitat social i del 
context és tan gran que es fa necessari pensar fora del marc que 
normalment havíem pres com a referència per definir les institucions 
jurídiques (Teubner, 2003). I ja havia apuntat una versió reflexiva del 
dret; una visió normativa d’aquest que permet que el dret respongui 
efectivament a les demandes socials tenint en compte el grau de 
complexitat al que ens enfrontem (Teubner, 1983, 1989). Pot ser útil, 
doncs, trobar les respostes del “dret” no en l’entramat constitucional 
clàssic sinó en les relacions entre els actors implicats; és a dir, caldria 
canviar la visió sobre quina pot ser la normativitat rellevant. 
 
Havent pres tot això en consideració, i tenint en compte la dificultat 
intrínseca dels canvis meta-teòrics, avançar cap a una concepció de la 
legalitat dinàmica que no caigui en relativismes problemàtics, fa que 
sigui recomanable fer pivotar la teoria entorn a alguns conceptes claus 
que necessàriament n’integrarien el seu corpus normatiu. Els 
conceptes claus equivaldrien al de rule of law187 (estat de dret o imperi 
de la llei), els drets humans, amb especial consideració a la dignitat 
humana en un sentit ampli, i la democràcia.  
 
Una teoria del dret dinàmica en aquest sentit, aplicada al dret de l’estat 
i dels seus agents, voldria dir promoure l’elaboració de normes a partir 
de  la protecció dels drets dels individus i de principis jurídics, enlloc 
de fer-ne una regulació exhaustiva de caire més procedimental. 

                                                 
187 No m’estendré aquí sobre les definicions que pot tenir la noció de rule of law ja 
que això seria objecte d’un altre treball. Entre d’altres, però, veieu el treball de Brian 
Tamanaha, On the Rule of Law; history, politcs and theory (B. Z. Tamanaha, 2004). 
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Aquesta és una via que es creu que pot ser més efectiva per a àmbits 
molt complexos i difícils de limitar jurisdiccionalment com és la xarxa, 
Bert Jaap Koops considera que aquesta és una via més efectiva per 
proposar mesures de protecció de la privacitat individual, enlloc de 
seguir amb un model contractual o de prestació del consentiment 
(Koops, 2014). És per això que quan es referim al pluralisme cal que 
ho fem des d’una perspectiva substantiva i meta-teòrica, que en efecte 
es podria considerar normativa. 
 
Ara es podria considerar que aquesta visió en el fons equival a la del 
pluralisme institucional o del pluralisme que entén que la pluralitat 
normativa queda emmarcada en el sí del dret dominant provinent 
l’estat (com Cotterrell o MacCormick sembla que acaben acceptant188), 
és evident que no es pot negar que el dret de l’estat és en certa manera 
preeminent, però aquesta no és la visió del pluralisme substantiu que 
plantejo. La idea que vull transmetre, en resum, és que si la teoria del 
dret ha d’explicar la normativitat, aquesta no pot anar vinculada 
conceptualment a la noció de l’estat i tampoc ha de venir 
caracteritzada per l'atribut de la unitat. Aprofitar les virtuts del 
positivisme analític per enriquir la teoria pluralista pot semblar una 
tasca contradictòria però, totes aquestes nocions poden ser 
complementàries si es desvincula metodològicament la noció del dret 
de la de l’estat i si la teoria es desprèn de la implicació normativa de la 
unitat. Alhora, el rigor analític podrà proporcionar un marc de 
referència més segur tant vers la pluralitat d’autoritats com pels 
participants de les pràctiques. 
 
Focalitzant-nos en la definició del contingut de les normes, si bé 
analíticament l’explicació de les llacunes normatives i axiològiques és 
altament útil, no podrà respondre a les necessitats funcionals dels 
agents dins el sistema, que no són necessàriament operadors jurídics, i 
menys encara els tribunals. Per altra banda, esdevé especialment 
rellevant poder identificar com es defineixen les propietats rellevants, 
quins llindars d’accessibilitat a l’univers de propietats rellevants del 
sistema es fan servir i quines són les seves raons. Finalment, també 

                                                 
188

 Vegeu el que diu Cotterrell: “Un concepte pluralista de dret útil seria un que 

pogués reconèixer l’actual (i segurament recurrent) preeminència del dret de l’estat 
però no assumir que tot el dret ha de configurar-se o ser mesurat a partir del model 
de l’estat, o existir en una inevitable subordinació o dependència vers el dret de 
l’estat.” (Cotterrell, 2008: 10). 
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caldrà qüestionar-se quins agents podrien intervenir en la definició 
d’aquestes propietats rellevants. Semblaria doncs, que és la pràctica 
social la que ens ha de permetre entendre com hauria de ser el dret per 
a proporcionar solucions efectives a les demandes socials.  
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CONCLUSIONS  
 
 
Aquest projecte de tesi és una proposta meta-teòrica per acostar la 
teoria del dret a la Societat de la Informació (SI). La teoria del dret 
rebuda (de caire estatalista) i la teoria del sistema jurídic, generalment 
associades a l’eficàcia, la plenitud, al dret-estat i a la jerarquia 
d’autoritats, fins ara ha proporcionat una explicació efectiva del 
fenomen de la normativitat però actualment tenim raons funcionals i 
normatives per replantejar per què el compliment dels participants 
esdevé més rellevant per a la identificació del dret i del sistema. 
 
L’objectiu d’aquest treball no és ni explicar què és el dret, ni identificar 
un problema de pertinença de les normes en un sistema jurídic, sinó 
plantejar un problema de comprensió de la SI i auto-comprensió del 
sistema jurídic. El punt de vista que s’adopta, com s’ha dit a l’inici, és 
de caire funcional; és a dir, es pretén fer un anàlisis sobre el 
funcionament del sistema jurídic i contrastar-lo amb vàries teories, per 
així poder avaluar quins passos teòrics (de teoria del dret i del sistema 
jurídic) poden ser més útils per explicar la realitat actual.  

Conclusions per capítols 

 
El treball s’ha dividit en dues parts, una referent als canvis tecnològics 
i ordenament jurídic (capítols 1, 2 i 3) i una segona part referent a la 
teoria del sistema jurídic i la Societat de la Informació (capítols 4, 5 i 
6). Les conclusions més rellevants que s’extreuen de cada capítol són 
les següents: 
 
El primer capítol exposa el punt de partida del treball. Exposa i pren 
com a base el sorgiment del corrent del que es coneix com a ciberdret 
i dos casos paradigmàtics. Exposa com els casos d’Uber i dels e-sports 
es consideren paradigmàtics degut a: el seu caràcter eminentment 
analògic-digital, la intervenció dels participants i pels reptes jurídics 
d’interpretació i integració de llacunes que presenten. Ambdós casos 
suposen prendre consciència de actualment ens trobem davant un 
context amb múltiples fonts normatives i autoritats, alhora que les TIC 
i internet permeten una coordinació dels individus de forma 
independent al que fixen els límits de l’estat. Per això el capítol 1 
també exposa quins serien els eixos a partir dels quals s’hauria 
d’articular la relació entre la teoria del dret i la SI: una aproximació 
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metodològica sociològica per poder reflexionar sobre les assumpcions 
de la teoria del dret rebuda; l’adopció del contínuum analògic-digital; i 
la rellevància dels problemes d’identificació del dret. 
 
El capítol 2 se centra en el cas Uber. Aquest és un cas que ha 
comportant un debat jurídic important, a més de polític. Planteja 
qüestió sobre interpretació normativa i un exemple de la consolidació 
del contínuum entre l’espai analògic i el digital, així com també entre 
les dimensions pública i privada. A més, la polèmica del cas ha estat 
més important perquè estem parlant d’una activitat eminentment 
física, tot i que mediada per la tecnologia, la qual competeix amb un 
sector establert, el del taxi. El explica com el debat sorgeix dins el 
propi sistema jurídic, com a conflicte interpretatiu, però té altra 
rellevància per la teoria del dret ja que és una pràctica que entra en 
conflicte amb pràctiques establertes i apunta a la identificació de 
l’autoritat competent per part de la ciutadania. 
 
El capítol 3 tracta el cas dels e-sports. El cas dels e-sports és rellevant 
perquè exposa com la teoria del dret es pot veure interpel·lada pels 
canvis tecnològics pel que fa l’aspecte de la identificació del dret com a 
mecanisme clau per a l’existència del sistema jurídic i la relació 
d’aquest amb altres sistemes normatius. És un cas que a priori pot 
estar allunyat del debat sobre la interpretació i aplicabilitat del dret, 
perquè és una pràctica nova que podria constituir un sistema normatiu 
autònom, però per la seva naturalesa i evolució arriba a tenir 
rellevància per l’ordenament jurídic. Planteja una situació diferent del 
primer perquè apunta a les limitacions del sistema jurídic i quin és el 
paper que juga l’autoritat competent vers la comunitat en la definició 
conceptual de la pràctica. 
 
El capítol 4 presenta el que es podria considerar com la teoria del dret 
rebuda, la teoria del sistema jurídic institucional de Raz (TSJ) i la dels 
microsistemes d’Alchourrón i Bulygin. Aquestes teories són rellevants 
per aquest treball ja que es tracta d’avaluar fins a quin punt es poden 
ajustar a la realitat actual. La teoria del dret rebuda i la TSJ de Raz, 
comporten unes implicacions meta-teòriques en l’estudi del dret; 
l’assumpció de l’ànim d’exhaustivitat, d’unitat i permanència en l’estat. 
Aquests són aspectes, però, que ja foren posats en qüestió per les 
reflexions de la teoria del dret provinents del dret transnacional, teoria 
pluralista i de caire sociològic. Es conclou que una de les qüestions 
importants a superar seria la identificació del dret amb l’estat.  



205 
 

 
El capítol 5 exposa la teoria d’alguns teòrics de la regulació a internet. 
No es tracta el tema de com regular la xarxa sinó de com regular les 
pràctiques i conductes dutes a través de la xarxa. Són teories rellevants 
per la teoria del dret i pel treball que aquí es planteja perquè aporten 
reflexions sobre la importància de l’eficàcia i el compliment per a 
poder identificar l’autoritat competent i també el dret aplicable en 
l’entorn digital. A més, també posen de manifest la importància del 
context i del fet digital en l’elaboració de normes jurídiques. Aquestes 
teories aporten reflexions que, si bé tenen alguns punts dèbils, podrien 
ajudar a complementar la teoria del dret analítica del sistema jurídic 
desvinculada de l’estat. 
  
Finalment, el capítol 6 desenvolupa els desafiaments que planteja l’ús 
de les TIC vers la identificació de l’autoritat i la determinació de l’abast 
del sistema jurídic propis de la teoria del dret rebuda, concretament 
respecte la teoria del sistema jurídic analítica estatalista. En la primera 
part es destaquen dues qüestions rellevants; la teoria del sistema jurídic 
no incorpora la importància que tenen els acords interpretatius previs 
sobre les propietats rellevants a l’hora qualificar jurídicament les 
pràctiques i tampoc incorpora la perspectiva de la comunitat de 
practicants. Seguidament s’exposa com la perspectiva sociològica en la 
teoria del dret proporciona eines per prendre consciència de les 
limitacions teòriques per l’auto-comprensió del sistema jurídic, i per 
proposar una visió de la legalitat i el sistema jurídic més receptiva al 
context. És a dir, tenint en compte les pràctiques analitzades i les seves 
particularitats rellevants apuntades en els capítols anteriors, al capítol 6 
es procura fer una explicació més detallada de les qüestions funcionals 
a les que la TSJ s’enfronta. Alhora que aporta algunes reflexions 
normatives per a possibles canvis meta-teòrics a fi d’acostar la teoria 
del dret al context de la SI: el pluralisme meta-teòric, l’ordenament 
jurídic com un procés i la normativitat relacional.  
 
Del capítol 6 podria concloure que: assumir meta-teòricament que els 
individus que formen part de la pràctica són rellevants per a qualificar-
la; que l’autoritat reguladora no és fàcilment identificable; i que cal 
deslligar metodològicament la concepció de dret amb la de l’estat -a 
diferència de l’exhaustivitat, la unitat i la permanència-, tot això podria 
ajudar a que l’estudi del sistema jurídic s’adapti al context social actual i 
evitar que la TSJ esdevingui disfuncional.  
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Conclusions finals 

 
Aquest projecte de tesi, doncs, és una proposta meta-teòrica que 
pretén donar raons per vincular literatures en la teoria del dret; la de 
caire més analítica, la sociològica i la pluralista. En general, sempre han 
resultat plantejades de forma independent i en efecte semblava que no 
es poguessin vincular ja que tractaven de temes diferenciats. És a dir, 
per concloure, la tesi proposa apostar per una vinculació entre la teoria 
analítica del sistema jurídic i la teoria sociològica de caire pluralista, per 
poder formular una teoria del sistema jurídic d’acord amb els 
problemes i demandes del moment actual. 
 
A partir de les reflexions extretes de l’anàlisi de dos casos empírics 
eminentment digitals, el cas Uber i el cas dels e-sports, es vol donar 
arguments en favor d’obrir un debat sobre aspectes que fins ara s’han 
considerat fonamentals en l’anàlisi del fenomen jurídic i del sistema 
jurídic institucional: la supremacia, la comprensivitat i la obertura, dins 
un context estatalista. Els casos d’Uber i dels e-sports es podrien 
entendre des del punt de vista d’un problema d’identificació i 
interpretació del dret aplicable, però eventualment ens mostren altres 
particularitats derivades de l’entorn digital que el sistema no contempla 
i que plantegen reptes pels atributs del sistema jurídic segons la teoria 
institucional d’aquest. 
 
Al llarg de la tesi s’han pres en consideració tres vessants teòriques que 
seran rellevants per a perfilar aquestes noves nocions: la teoria del 
sistema jurídic institucional de Raz juntament amb la teoria de 
microsistemes d’Alchourrón i Bulygin; aspectes de la teoria sociològica 
del dret i la teoria pluralista institucional; i finalment, la teoria de la 
regulació a internet. Tanmateix, i com he posat de manifest en el 
primer capítol, és la idea de la desvinculació del dret i l’estat, articulada 
a través del que es coneix com a pluralisme jurídic, el que ha de ser 
clau a l’hora de forjar una nova manera d’entendre el dret en el context 
contemporani.  
 
És a dir, sembla que caldria assumir que el dret de l’estat no és l’única 
font de normativitat vinculant per als destinataris i que la noció de 
legalitat hauria d’admetre una normativitat eminentment vinculada als 
diferents contextos i pràctiques, que pugui ser múltiple i no exhaustiva. 
Però serà la pràctica dels individus la que permetrà fer de catalitzador 
sobre quins serien els límits de la legalitat en cada cas. Un aspecte, 
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aquest, que no dista de la noció de regla de reconeixement basada en 
els fets socials de Hart, però que se li ha de poder incorporar l’element 
del canvi en la identificació del dret i les autoritats com identifiquen 
Reed i Murray. 
 
Per poder trobar una via per acoblar aquestes teories, s’ha exposat la 
de la definició d’intensió legal de Lindahl -procés de descobriment de 
quelcom com algú, que fa alguna cosa, en un lloc i en un temps, per a 
aconseguir φ degut a un objectiu determinat. Si bé podem assumir que 
l’objectiu del fet social no varia de manera substancial, és a dir la 
finalitat “aconseguir φ” degut a un objectiu determinat no varia, sí que 
varia el context en el quan es duu a terme i la naturalesa del contingut 
de la pràctica. Adonar-nos d’això no és irrellevant, i cal que ho 
incorporem en la comprensió del fenomen jurídic, ja que té influència 
en el procés d’identificació del dret i del sistema.  
 
Des del punt de vista de Lindhal aquests canvis en les esferes de 
validesa, té implicacions en la delimitació de les seves fronteres i això 
fa que variï substancialment la comprensió del que cau dins el que la 
col·lectivitat pot identificar com a legal, il·legal o a-legal, perquè les 
circumstàncies del procés d’intensió legal han canviat. Des d’un punt 
de vista analític això es manifesta en casos com les llacunes 
axiològiques degudes al desenvolupament tecnològic identificades 
Alchourrón i Bulygin (com el cas de poder prestar el consentiment per 
telèfon), en un context digital aquestes llacunes esdevenen llacunes 
normatives perquè els agents juguen un paper fonamental a través de 
l’acceptació de les normes i les demandes normatives. 
 
Roger Cotterrell reconeix que l’ànim de la sociologia del dret no és fer 
una elaboració conceptual del seu objecte d’estudi i que, per tant, en 
moltes ocasions els conceptes que s’utilitzen acaben essent menys 
delimitats que els que es podrien utilitzar en un treball més analític189 i 
les relacions entre ells més difícils de delimitar (Cotterrell, 1997); el 
mateix succeeix en el cas de Lindhal la proposta del qual és de caire 
fenomenològic (Melissaris, 2016). Per altra banda, però, la sociologia 
del dret i la fenomenologia són un àmbits d’estudi que generalment no 
tracten sobre el concepte de dret, sinó que aquest és un concepte 
instrumental a l’hora d’entendre les dinàmiques, explicar les situacions 
i proposar respostes que tinguin a veure amb el fenomen jurídic, ja 

                                                 
189 Vegeu sobretot el capítol segon “The sociological concept of law” del llibre citat: 
Law’s Community: Legal Theory in Sociological Perspective (Cotterrell, 1997). 
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sigui en l’àmbit més teòric com en l’àmbit del dret doctrinal. 
Tanmateix, aquestes propostes són importants per incorporar la 
perspectiva del “fet social” en la teoria del dret; és a dir per prendre 
consciència de quines limitacions pot tenir la teoria del sistema jurídic 
analítica a l’hora de poder entendre aquesta nova realitat social, i per 
facilitar que els juristes dogmàtics hi donin una resposta efectiva.  
 
Els individus poden escollir i participar no solament com a receptors 
d’informació sinó també com a generadors d’aquesta i definidors de 
les pràctiques que consideren rellevants. Així doncs, analitzant el 
context actual, el context de la SI, i les oportunitats que ofereix, tenim 
raons per incorporar els destinataris de les normes com a participants 
actius en l’anàlisi del sistema jurídic.  
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