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CONCLUSIONS JORNADES #14inDRET “ADVOCACIA-TECH” 

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA PROVA DIGITAL 

Els canvis tecnològics ens porten a un escenari on la prova digital guanya 
presencia.  

Per tant:  

• Formem-nos tècnicament per saber què i com podem provar digitalment. 
 

• En l’obtenció de proves digitals cal observar si s’hi ha vulnerat drets 

fonamentals d’algú. 
 
 

• Ajude’m-nos de pèrits  i fem servir  els serveis de tercers de confiança per 
acreditar fets de la xarxa que poden desaparèixer o son volàtils. 
 

• Hem de ser coneixedors de la regulació internacional en la matèria. 

 

LLEI D’EFICIÈNCIA DIGITAL 

• El projecte de llei d'eficiència digital suposarà que tinguem una de les 
legislacions més avançades del nostre entorn, per aconseguir un servei 
públic de justícia avantguardista i per a una justícia del Segle XXI. 
Implicaarà un canvi de paradigma a l'administració de justícia. 

• Permetrà la interoperabilitat entre els diferents sistemes de gestió 
processal i els sistemes de les diferents CCAA. 

• Preveu : 

• Automatització dels processos judicials. 

• Agenda programada d'assenyalaments. 

• Oficines telemàtiques d'accés al ciutadà que eviten desplaçaments 
als jutjats a tots els operadors jurídics. 

• Mesures de  desconnexió digital i  conciliació familiar estan 

contemplades a la llei d'eficiència digital. 
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• L'expedient judicial electrònic serà un dels fins primordials als quals hem 
d'arribar a totes les jurisdiccions podent ser consultat de la mateixa 
manera com ho consulta el jutjador. 

• Cal que la relació entre tots els operadors jurídics sigui un motor que 
permeti l'eficiència digital de la justícia. 

• El nou repte ha de ser  garantir l’eliminació de la bretxa digital. 

 

TALLER sobre MARQUÈTING: 

• Sovint es pensa que el màrqueting digital i la marca personal es construeix 
a base de comunicar (de vegades massa i sense la qualitat adequada) a 
través de la web i les xarxes socials, sense plantejar-se res més. 
 

• Abans de fer qualsevol acció al mercat  cal veure quin valor diferencial 

tenim. Caldrà que l’advocat o el despatx d’advocats es descobreixi per 
trobar el que els diferencia en el mercat. 
 

• Haurà de definir el seu missatge i donar-lo de forma clara, posant als 
clients al centre, i generant confiança, sobre la base de la honradesa i la 
competència. 

 

LES DIMENSIONS ÈTIQUES I JURÍDIQUES DE LA JUSTÍCIA PREDICTIVA 

• La intel·ligència artificial no pot prendre decisions, però si pot ajudar al 

jutge a prendre les decisions en base a: 
- La Detecció i classificació de la informació 
- Valoració de la prova i fixació dels fets provats 
- Aplicació del dret (fons d’informació jurídica) 

- Avaluació del risc en determinades decisions. 
 

• L’aplicació de solucions de IA pot aportar importants avantatges per la 
millora de la qualitat i la eficàcia justícia, però també  genera grans riscos 
pels drets de les persones i les garanties processals. Aquests riscos han 
de ser gestionats. 
 

• En Intel·ligència Artificial la ètica és molt important, però és imprescindible 

un marc regulatori, i una institució governamental o d’auditoria per 
supervisar les aplicacions basades en algoritmes.  
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ELS NEURODRETS. AVANCEM EN LA CONQUESTA DELS DRETS 
DIGITALS 

• Les tecnologies  ja s’estan implementant, en una revolució tecnològica de 
gran impacte,  i  en aplicacions ordinàries per a la ciutadania.  
 

• El debat entre Dret i Tècnica és tradicional, i sempre el dret ha anat 

després de la tècnica. Hem de canviar: sense impedir els avenços 
tecnològics positius, hem de garantir els drets dels nostres drets.  
 

• La privacitat mental ha de ser protegida, més quan els atemptats contra 
la mateixa passen desapercebuts. 
 

• Ha de canviar la forma de contemplar la tecnologia, posant límits per 
protegir i garantir el respecte als drets humans.  
 

• La Neurociència ens obliga a la reflexió prèvia per saber on posar els límits 

per protegir els drets humans:  agilitzar plans educatius,  dotar-nos de 
noves regulacions,  que la societat té dret a tenir, per un ús lliure i 
responsable de la tecnologia. 
 

• El marc de regulació que necessitem no pot ser precipitat. Necessitem un 
marc que no quedi obsolet en breu, en base als principis generals, sigui 
quin sigui l’estat de la tècnica i la tecnologia.  


