
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus (CTP).  Ajuts de mobilitat de 

personal investigador. 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Armonización del Derecho penal europeo para la lucha contra el cybercrimen 
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Isabel 

Cognoms 
García Noguera 

Correu electrònic 
igarcian@uoc.edu 

Dades del centre d’origen  
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Número d’expedient  
2007BE1 00182 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Dret penal europeu, Cybercrime, Tractat de Lisboa, Harmonització penal, Primer i Tercer pilar de la Unió Europea. 

Data de presentació de la justificació  
29-02-2008 

 



           

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte de recerca que s’ha completat amb la meva estada a Verona s’ha de posar en connexió amb el 
desenvolupament de la meva tesi doctoral, l’objecte de la qual versa sobre el Dret penal europeu. Més concretament, el 
meu estudi es centra en l’emergent Dret penal a través de la tècnica d’harmonització per la progressiva transferència de 
competències penals nacionals a les Comunitats europees. Tot i que, generalment, la doctrina penalista encara no és 
gaire inclinada a reconèixer que les comunitats europees ostentin cap tipus de competència penal, el cert és que a través 
de certes vies indirectes s’ha anat creant la base d’un Dret penal europeu. Més encara, i fixant-los en les darreres 
sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i en el procés de ratificació del Tractat de Lisboa, sembla 
poder afirmar-se la creació d’un Dret penal europeu creat directament per les institucions comunitàries, si bé amb la 
deguda atenció al principi de subsidiarietat per part dels parlaments nacionals que, al seu torn, permeten assegurar el 
respecte al principi de legalitat penal i a les garanties i llibertats individuals, patrimoni de la Ciència penal europea.  
 
Així doncs, la meva estada al Centro di Documentazione Europea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Verona, m’ha permès l’accés a fonts bibliogràfiques, legislatives i jurisprudencials europees molt importants així com la 
consulta a la doctrina, jurisprudència i legislació penal italiana, més avançada que la nostra en la matèria que tracta el 
meu projecte, i de la qual n’he pogut obtenir punts de vista molt interessants i profitosos per la meva tesi. Alhora, he 
conegut penalistes a través dels congressos als que he assistit que, en un futur proper, em podrien permetre d’ampliar 
els meus coneixements en l’àmbit escollit per la meva recerca. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The research project that has been completed during my stay at Verona has to be connected with the development of my 
doctoral thesis. Its subject is related to European Criminal law, more specifically, the centre of my study is the brand new 
Criminal law created through the harmonisation technique by the progressive transference of nationals criminals 
competencies to the European Communities. Although the general opinion of penal doctrine does not goes with the idea 
of admitting that European Communities have any type of penal competencies, the truth is that, by using some indirect 
ways, a European Criminal law has been created. Even, if we look at the recent decisions of the European Court of 
Justice and the ratification process of Lisbon Treaty, the emergence of an European Criminal law created directly by the 
communitarian institutions seems to be confirmed, although attending to the subsidiarity principle by the national 
parliaments that can assure the respect to the legality principle and the guarantees and individual freedoms as a part of 
the European Penal Science. 

 



           

 

 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Therefore, my stay in the Centro di Documentazione Europea in the Law Faculty of the University of Verona, has made 
me possible the access to very important bibliographical, legislative and case law sources and also the Italian doctrine, 
law and jurisprudence consultation, which is more advanced than ours in the field of my doctoral research. Furthermore, 
in the congress that I have attended, I have meet several penal specialists that could, in a next future, extend my 
knowledge in the selected scope for my research. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
I- Descripció dels trams de recerca 
 
 
L’estada de recerca que he dut a terme a Verona s’ha desenvolupat en diferents etapes (legislativa, 
jurisprudencial i doctrinal) i s‘ha repartit en dos àmbits jurídics diferents però fortament interrelacionats: la 
delinqüència associada als processos de transmissió de dades i el Dret penal europeu.  
 
1.- Recerca legislativa, jurisprudencial i doctrinal en el camp de la delinqüència relacionada amb els 
processos de transmissió de dades.  
 
En un primer moment, la meva recerca s’ha dirigit a detectar les noves modificacions legislatives que el 
desenvolupament tecnològic i el seu reflex criminològic, l’anomenat cybercrime, han provocat a l’ordenament 
jurídic italià. La inspiració principal de les innovacions, com ja era d’esperar, venen de nivells supranacionals, 
especialment de la Unió Europea. Així és com la Legge 23 dicembre 1993, n. 547, di Modificazioni ed 
integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informàtica, 
seguint les directrius dictades per la Recomanació del Consell d’Europa R (89) 9 relativa a la criminalitat 
informàtica, suposa acomodació del Dret penal a determinades conductes criminals relacionades amb els 
processos de transmissions de dades. En concret, les figures delictives més destacables  que s’han vist 
modificades per la esmentada norma són:  
 

- Les falsedats documentals, incorporant la noció de document informàtic a l’art. 491 bis;  
- La inviolabilitat del domicili, afegint-hi la modalitat d’accés abusiu a sistemes informàtics o telemàtics 

a l’art. 615-ter, la difusió abusiva de codis d’accés a l’art. 615-quarter i la difusió de programes 
dirigits a danyar o interrompre el funcionament d’un sistema informàtic a l’art. 615-quinquies; 

- La inviolabilitat de la correspondència, amb l’ampliació de la noció de “correspondència” a les 
comunicacions telemàtiques als arts. 617-quarter, 617-quinquies i 617-sexies. 

- Revelació de secrets, incorporant la previsió específica del suport informàtic a l’art. 621.  
- Danys, amb la nova previsió de la modalitat dels danys informàtics al si de l’art. 635-bis. 
- Estafa, introduint una nova figura específica pel frau electrònic a l’art. 640-ter 

 



           

 

Si ho confrontem amb les modificacions que el nostre sistema ha efectuat per tal d’adequar-se a la nova 
realitat tecnològica, tot tenint la mateixa font d’inspiració (normes emanades de les institucions europees), es 
detecten diferències d’incriminació que cal tenir en compte, car qüestionen la viabilitat d’una efectiva 
harmonització de les legislacions penals nacionals per fer un front comú a la delinqüència associada als 
processos de transmissió de dades.  
 
Per exemple, el Codi penal italià conté la tipificació específica, dintre dels delictes contra la intimitat, de 
l’accés abusiu a sistemes informàtics o telemàtics. Al nostre cas, tot i comptar amb l’art. 197.1 CP 
(descobriment i revelació de secrets), quan la conducta no tingui per objecte “descubrir los secretos o vulnerar 
la intimidad de otro” la conducta no serà incardinable al citat precepte, de manera que els mers accessos 
abusius (no consentits) o el hacking directe, resten fora del tipus i, per tant, seran impunes. Quan els 
accessos no consentits s’instrumentalitzen per cometre altre tipus d’il·lícits (hacking indirecte), la conducta 
global es subsumeix al tipus al qual s’ha instrumentalitzat l’accés abusiu, entenent que aquest conforma un 
acte preparatori impune.  Per exemple, qui accedeixi a un sistema sense el consentiment del seu titular per 
obtenir el password i poder efectuar una transferència d’actius en favor seu, serà castigat pel delicte de frau 
electrònic de l’art 248.2CP, entenent-se que l’injust del acte d’accedir-hi al sistema ve ja comprès al tipus 
defraudatori. En canvi, mitjançant l’estudi de la jurisprudència italiana sobre el tema, he pogut constatar que 
no només existeix una incriminació específica de l’accés abusiu, sinó que quan aquest s’utilitza per cometre 
un altre il·lícit diferent, els Tribunals italians apliquen sempre concurs medial entre el tipus d’accés abusiu a 
sistemes i el tipus de què es tracti (a l’exemple anterior, el frau electrònic de l’art. 640 ter). Dit d’una altra 
manera, el mer accés no consentit a un sistema informàtic o telemàtic ostenta al sistema italià una valoració 
autònoma i separada que impedeix considerar-lo, en casos de hacking indirecte, com a acte preparatori 
impune. 
 
Deixant de banda quina pugui ser la millor opció, si la criminalització o l’atipicitat del mer accés no consentit, 
la divergència entre sistemes tant propers com l’italià i l’espanyol posa de relleu que és necessari acudir a 
d’altres mecanismes supranacionals amb un major poder homogeneïtzador, si bé recolzant-se al respecte 
pels principis i garanties penals de d’altre mode es podrien desnaturalitzar i conformar un Dret penal 
tecnocràtic i desproporcionat. 
 
En aquest tram de la recerca, han estat consultades nombroses obres doctrinals (tal i com es fa constar a la 
relació bibliogràfica adjunta a la present memòria) per observar quins punts problemàtics detecta la doctrina 
més qualificada. Gran part de la doctrina penal italiana coincideix en assenyalar el perill que suposa adaptar a 
qualsevol preu els tipus penals a les noves conductes relaciones amb els processos de transmissió de dades. 
Tanmateix, tampoc la creació indiscriminada de noves figures delictives, per tal de respectar el principi de 
legalitat, sembla ser la solució al problema. Més aviat al contrari, un augment no sospesat del rigor punitiu 
significarà sempre la disminució de la llibertat i en rares ocasions un augment de la seguretat, paradigma al 
qual es recolza l’actual i sorprenent expansió del Dret penal. Sense que sigui fàcil aportar solucions, el que 
sembla indubtable és que és necessari un exercici de reflexió polític criminal que passi necessàriament pel 
respecte a les garanties i principis bàsics del Dret penal, amb una nítida orientació a la efectiva protecció de 
bens jurídics. D’aquesta manera, el sistema penal, tan nivell nacional coma a nivell internacional (comunitari) 
guanyarà en coherència. I els ciutadans en llibertat i seguretat.  
 
 
2.- Recerca legislativa, jurisprudencial i doctrinal en el camp del Dret penal europeu. 
 
En connexió amb el que s’acaba d’exposar a l’apartat anterior, la meva recerca ha hagut d’abraçar també el 
camp de la incipient creació d’un dret penal al si de la Comunitat europea. Una de les premisses principals del 
meu projecte de recerca descansa, precisament, al fet que les noves formes de delinqüència transfronterera 
(de la qual la cyberdelinqüència n’és un exemple paradigmàtic), reclamen una atenció que desbordi les 
fronteres físiques dels Estats, per tal d’atorgar una efectiva protecció als bens jurídics protegits que són 
objecte d’atac a un nivell supranacional. Per aquesta raó, sembla necessari prendre el pols a l’estat del Dret 
penal europeu, encara en procés de formació. En aquest àmbit de recerca jurídica, s’ha seguit una 
metodologia semblant a la ja esposada per primer tram de investigació, és a dir, que s’han seguit les fases de 
recerca legislativa, jurisprudencial i doctrinal.  
 
En primer terme, s’ha donat la circumstància que ha estat aprovat el Tractat de Lisboa per substituir el Tractat 
pel qual s’estableix una Constitució per Europa, que no ha estat finalment ratificat pels Estats Membres. 
L’examen del nou text europeu posa de relleu que les diferencies entre ambdós Tractats no son substancials, 
especialment pel que fa al Dret penal. En efecte, el nou Tractat aprovat a Lisboa el 13 de desembre 2007, 
suposa, com l’anterior, la supressió de l’estructuració en pilars del TUE. La principal conseqüència d’això és la 
general comunitarització dels processos i instruments legislatius a utilitzar, amb independència de la matèria 
que es tracti (inclosa, llavors, la penal). Naturalment, s’han previst (com ja eren previstos al Projecte de 
Tractat anterior) frens i contrapesos que impedeixen una transmissió total de la competència penal nacional 
dels Estats Membres a la Comunitat europea, però el cert és que els sectors de la criminalitat previstos a 
l’anomenat Tercer pilar del encara vigent TUE (terrorisme, drogues i crim organitzat) s’han allunyat 
significativament del paradigma intergovernamental. 
 
Paral·lelament, ja en fase jurisprudencial de recerca he pogut observar un progressiu reforçament de 
l’aplicació, per part del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, de la teoria de les competències 



           

 

implícites (versus el criteri competencial d’atribució explícita) a traves del qual es podrien estar filtrant envers 
les Comunitats Europees, noves competències (sempre sectorials) de tipus penal. Seria el cas de la protecció 
del medi ambient com demostra la STJCE 13 de setembre de 2005, la doctrina de la qual podria ser aplicable 
a d’altres matèries comunitàries homologues com la protecció dels consumidors o la protecció dels interessos 
financers de la Unió Europea. 
 
La doctrina ha oscil·lat entre una primigènia negació de l’existència d’un Dret penal europeu a una notable 
acceptació de la transferència de competències penals a instàncies supranacionals. Es detecta que la ciència 
penal italiana ha estat més ràpidament adreçada a acceptar l’estat de coses i encarar el repte que suposa la 
creació d’un Dret penal a escala comunitària. El que car ara, doncs, és preguntar-se quina mena de Dret 
penal europeu tindrem i si serà possible articular una Dogmàtica penal garantista també a un nivell 
supranacional que otorgui racionalitat i limiti l’expansió desmesurada del Dret penal. 
 
  
Per finalitzar la present memòria, no pot seixar d’esmentar-se el fet que la meva recerca s’ha enriquit per 
l’assistència als cursos del Diritto ed Economia dell’impresa. Discipline interne ed internazionali (Ciclo XXII) i a 
les classes de Diritto penale dell’informàtica impartides pel Professore Lorenzo Picotti. L’estada de recerca 
s’ha completat també amb l’assistència a diferents congressos i conferències (convenientment llistades infra 
al present document), i al curs de llengua al Centro di Lingua dell’Ateneo (CLA). L’obtenció d’un alt nivell de 
coneixement de la llengua iataliana (livello C1) m’ha facilitat l’accés a la informació que estava cercant al 
camp del Dret, així com la comunicació amb la resta de col·legues juristes de la Facoltà di Giurisprudenza 
degli Studi di Diritto della Università di Verona. 
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