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“Resposta de l’Estat de Dret davant dels atacs informàtics i l’ús fraudulent del ciberespai” 
 

Un dels efectes perversos de l’impressionant procés d’evolució tecnològica i científica en què 
ens trobem immersos és la incidència que l’ús massiu i generalitzat de les tecnologies està tenint 
en la delinqüència. La potencialitat que ofereixen aquestes eines a efectes d'emmagatzemar i 
tractar dades de tot tipus; canalitzar les relacions entre persones, col·lectius, institucions i 
organismes; difondre qualsevol mena d’informació, o facilitar l’accés i la comunicació entre 
sistemes informàtics, està sent utilitzada igualment per realitzar activitats no permeses i, de 
vegades, per planificar i executar fets delictius. 

Entre les diverses manifestacions en què es concreta l’ús irregular del ciberespai, una de les 
més preocupants són els atacs informàtics pels greus riscos que comporten per al normal 
funcionament dels organismes i institucions públiques i privades, i per al desenvolupament de 
l’activitat econòmica i les relacions socials i polítiques. També causa especial inquietud 
l’increment progressiu de les defraudacions en línia, particularment les que es realitzen 
mitjançant manipulacions en els sistemes informàtics, donat el perjudici econòmic que generen. 
Per això en els últims anys s’ha realitzat un esforç important, en el marc nacional i internacional, 
per articular mecanismes que permetin fer front a aquest tipus d'agressions respectant, alhora, 
els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i els valors inherents a l’Estat de Dret. 

Des del punt de vista de la regulació, s’ha de valorar molt positivament la pretensió d’apropar  
tot el que sigui possible els ordenaments jurídics dels diferents Estats, especialment en el marc 
de la Unió Europea, per a crear una base normativa comuna que permeti la cooperació eficaç 
davant d’un fenomen de dimensió transnacional indiscutible. També és encomiable l’esforç 
legislatiu realitzat per a combinar l’acció preventiva davant d’aquest ús irregular del ciberespai 
amb la resposta sancionadora de l’Estat respecte d’aquells comportaments que, pel seu caràcter 
delictiu, se’n facin mereixedors. 

 En el curs de la intervenció analitzarem l’activitat legislativa desenvolupada en aquesta 
matèria així com les figures delictives definides pel legislador espanyol per a la persecució i 
sanció d’aquests comportaments. 

 


