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Dende hai máis de dez anos, dende a Xunta de Galicia vense traballando no im-
pulso da adopción das tecnoloxías dixitais para aproveitar a súa capacidade 
transformadora e dar resposta aos retos rexionais vencellados á dixitalización.

Un dos ámbitos de actuación concretos aos que se veñen dirixindo os esfor-
zos da Administración é o avance en materia de goberno e servicios públicos intelixen-
tes, perseguindo desenvolver un modelo de xestión mais transparente, áxil, accesible e 
eficiente, que estea máis conectado coa sociedade a través de servizos cada vez máis 
personalizados e sostibles. 

No eido concreto da xustiza, as actuacións a desenvolver foron abordándose nos dis-
tintos plans que a Xunta de Galicia foi poñendo en marcha en materia de dixitalización 
dende hai máis dunha década. Coa definición do Plan Senda 2014, déronse os primeiros 
pasos na dotación de sistemas de videoconferencias nas salas xudiciais, na automatiza-
ción de procesos, na mellora de dispoñibilidade da información en formato electrónico e 
da interoperabilidade, poñéndose ademais en marcha o portal e-Xustiza. Posteriormen-
te, ao abeiro do Plan Senda 2020, consolidáronse os elementos chave para a implan-
tación do expediente xudicial electrónico na totalidade das sedes xudicias de Galicia e 
integrouse a sinatura dixital na xestión procesual, o que supuxo un avance fundamental 
para a consecución dunha Administración de Xustiza libre de papel.

Agora, o Plan Senda 2025 toma o relevo coa misión de consolidar unha relación in-
tegramente dixital entre a Administración de Xustiza, a cidadanía e os demais axentes 
implicados no proceso xudicial. Perseguindo este obxectivo, o Plan busca dixitalizar a 
totalidade das salas de vistas galegas no 2023. Ademais, nos próximos anos, abordarase 
a virtualización dos postos de traballo e a dotación de mais medios dixitais, e seguirá a 
impulsarse a interoperabilidade, a automatización e a accesibilidade dos servizos e sis-
temas. 

Tamén avanzarase cara a prestación de servizos públicos personalizados, para o que 
será fundamental unha xestión avanzada dos datos aliñada coa Estratexia do Dato da 
Administración Pública e coa mellora da ciberseguridade ao fin de garantir a privacidade 
das persoas e a confidencialidade da información xudicial.

Ao longo desta década demos conta do papel tractor que a Administración Pública 
debe asumir na evolución e desenvolvemento dunha sociedade plenamente dixital. É 
por elo que debemos continuar traballando e poñendo ao servizo da xustiza todas as 
ferramentas dispoñibles para facer fronte a un futuro que presenta novos retos e desafíos 
dixitais: a proba electrónica, os ciberdelitos no metaverso ou a Intelixencia Artificial no 
dereito. Neste contexto, os profesionais e expertos xurídicos son, sen dúbida, axentes 
chave na consolidación do proceso de cambio no que nos atopamos. Debemos asegurar 
que a súa visión e coñecemento se integran na Administración de Xustiza que queremos 
acadar. 

É por iso que debemos continuar sumando esforzos e aproveitando a madurez tecno-
lóxica da que dispoñemos para seguir mellorando infraestruturas e medios, avanzando 
ao mesmo tempo na capacitación, formación e información aos profesionais xurídicos 
para que sexan a nosa ponte entre o Dereito e a tecnoloxía.    
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No ano 2010, dende o CPETIG, impulsabamos o que foi a I edición das Xornadas de 
Informática Xudicial, Delitos Informáticos e Proba Electrónica, que uns anos des-
pois serían bautizadas co nome de IURISTICGAL e das que neste ano 2022 celebra-
mos a XI edición.

Unhas Xornadas para as que tiñamos ambiciosos obxectivos, como os de concienciar so-
bre a crecente importancia das novas tecnoloxías nos procesos xudiciais e na investigación 
de delitos, axudar a superar a existente brecha dixital nos profesionais do Dereito, informar 
aos funcionarios e profesionais da Xustiza dos avances en materia probatoria no caso de 
delitos informáticos ou sensibilizar sobre a axuda que poden prestar os peritos informáticos 
nas causas xudiciais.

Obxectivos que poderían ser resumidos nunha vontade, a de establecer o necesario nexo 
que debe haber entre os dous ámbitos do coñecemento: a Informática e a Xustiza, porque 
soamente cunha estreita permeabilización entre os dous colectivos de profesionais seremos 
capaces de achegar solucións que estean á altura das circunstancias e afrontar os desafíos 
que se presentan.

Durante estes anos asistimos a fitos relevantes, como por exemplo a creación, pola fiscalía, 
da Sala Coordinadora en Criminalidade Informática no ano 2011, a aprobación dunha estra-
texia común en ciberseguridade pola Unión Europea no ano 2013 ou, no caso de España, a 
propia Estratexia Nacional de Seguridade e a creación dun Mando Conxunto de Ciberdefen-
sa, ou a redacción da primeira Carta Europea sobre o Uso Ético da Intelixencia Artificial nos 
Sistemas Xudiciais, adoptada a finais de 2018.

No eido lexislativo foron varias as iniciativas que deron visibilidade a unha nova realidade, 
só por poñer un exemplo, a Lei 08/2011 pola que se establecen as medidas para a protección 
das infraestruturas críticas a cal expón que “a seguridade das infraestruturas críticas esixe 
contemplar actuacións que van máis alá da mera protección material contra posibles agre-
sións ou ataques (...) Estas infraestruturas críticas dependen cada vez máis das tecnoloxías 
da información”.

Sorprendentemente, algo que non mudou foi a falta de regulación no eido da informática, 
e en particular en ámbitos como os da ciberseguridade, actividades que seguen a quedar 
excluídas do escenario regulatorio español, condicionado polo Real Decreto 1837/2008.

A realidade á que nos enfrontamos é que a día de hoxe, non existe ningún tipo de regu-
lación sobre a prestación de servizos relacionados coas tecnoloxías da información, e isto 
parece especialmente preocupante cando estamos a falar de infraestruturas e servizos que 
afectan á nosa seguridade, a protección dos nosos datos persoais ou incluso á nosa saúde. 

A vontade política para a necesaria regulación da Informática, quedou reflexada en inicia-
tivas que comezaban xa non ano 2008, coa aprobación dunha moción do Senado, unha PNL 
no Congreso e ata 9 PNL en parlamentos autonómicos, entre eles o de Galicia, para a defini-
ción dos títulos universitarios de Enxeñería en Informática, a regulación das súas atribucións 
profesionais, aprobada ao igual do resto de iniciativas por ampla maioría ou unanimidade.

A falta de regulación é unha das maiores ameazas á seguridade física é xurídica tanto no 
presente como no futuro. Dende os colexios profesionais do ámbito da informática con-
tinuaremos na nosa defensa desta regulación, esperando que a vontade política se mate-
rialice nos cambios lexislativos que permitan ofrecer as maiores garantías á sociedade na 
prestación dos nosos servizos.

Non quixera deixar pasar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que fixeron posible 
chegar a nada menos que once edicións destas Xornadas. Ós case 60 relatores que comparti-
ron con nós os seus coñecementos, dos que hoxe recollemos unha escolma nesta publicación, 
ós máis de 1000 asistentes que nos acompañaron nestas doce edicións, a quen foi o director 
técnico de todas as edicións, Víctor Salgado, e por suposto á AMTEGA, polo seu indispensable 
apoio a estas Xornadas e o seu traballo en prol da modernización tecnolóxica de Galicia.
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O propio Steve Jobs dicíao nas súas memorias: “Gústame vivir na inter-
sección entre as humanidades e a tecnoloxía". Non hai dúbida de que 
a tecnoloxía invadiu as nosas vidas e de que os últimos anos supuxeron 
unha verdadeira revolución para a forma na que nos relacionamos, tra-

ballamos e vivimos. Apenas nos deu tempo a asimilalo e moito menos a reflexionar 
sobre iso.

Pola súa banda, as humanidades, e en particular o Dereito, como elemento orga-
nizador das nosas relacións sociais, experimentou neste tempo unha importante 
evolución nun heroico tour de force para adaptarse á nova realidade tecnolóxica.

Como ben indica Eloy Velasco, maxistrado da Audiencia Nacional e relator de re-
ferencia en IURISTICGAL, “o límite da tecnoloxía vén marcado polo propio Dereito”. 
Non importa se algo é posible tecnoloxicamente falando (cada vez menos cousas 
non o son) senón se iso está permitido ou contravén o disposto na lei, así como 
na súa interpretación e aplicación. Para iso, é necesario vivir nesa intersección, pa-
rafraseando a Jobs, entre a tecnoloxía e o Dereito. Coñecendo a cada momento o 
que permite a primeira e pasándoo pola peneira dos principios e dereitos reco-
ñecidos no segundo. Reflexionando sobre iso. Deténdonos a escoitar e contras-
tar diferentes posturas da man de grandes expertos en ambos os mundos. Só así 
atoparemos as mellores respostas e solucións aos enormes cambios e desafíos aos 
que se enfronta a Humanidade na súa relación coas TIC.

Un dos privilexiados foros para o devandito foi, sen ningunha dúbida, as Xor-
nadas IURISTICGAL e todos e cada un dos relatores que interviñeron nas mesmas, 
que achegaron a súa enorme sabedoría e experiencia vivindo nesta apaixonante 
intersección.

Pola miña banda, foi unha verdadeira honra ter a oportunidade de colaborar e 
ser testemuña deste gran proxecto, xurdido do soño dunha noite de verán (ou de 
primavera para ser máis exactos) alá por 2010 e grazas ao CPETIG con Marcos Mata 
á cabeza, así como á Xunta de Galicia e á Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA) xa desde o seu inicio. O asumir a dirección técnica des-
tas xornadas durante todos estes anos foi unha das grandes ilusións da miña vida 
profesional e que, por si mesma, dá sentido á decisión que tomei, alá por 1997, en 
dedicarme plenamente ao Dereito TIC desde a docencia e a avogacía.

Non podo deixar de agradecer igualmente a todos os relatores, organizadores 
e asistentes polas súas contribucións e pola confianza renovada, ano tras ano, en 
todas as edicións de IURISTICGAL e das cales esta publicación achega unha boa 
mostra e un destilado da sabedoría alí compartida. Espero que gocedes da visita a 
esta apaixonante intersección do noso tempo.



No ano 2010  arranca a I edición das Xornadas de Informática Xudicial, Delitos 
Informáticos e Proba Electrónica a cal, anos despois, pasaría a ser coñecida 
como IURISTICGAL; un evento que se consolidaría ao longo do tempo che-
gando neste ano 2022 a celebrar a súa XI edición. Como non podería ser de 

outra forma foi Marcos Mata, o presidente do CPETIG o encargado de dar a benvida a 
todos os participantes e expositores desta primeira edición e por en valor o destacado 
espazo que acadaría e o sentido que tería ao longo do tempo este evento referente en 
Galicia. 

Na xornada inaugural os encargados de marcar a senda dos relatorios foron Miguel 
Ángel Dávara, primeiro catedrático europeo en Dereito Informático; Eloy Velasco, 
maxistrado-xuíz da Audiencia Nacional e máximo especialista da xudicatura; Paloma 
Llaneza, avogada de prestixio internacional e presidenta da AEDEL; e Juan Salom Clo-
tet, xefe da UCO do Grupo de Delitos Telemáticos da Guardia Civil. Como pioneiros des-
te evento, os expertos profundaron en temas relacionados co Dereito e a investigación 
de delitos ante as novas tecnoloxías, a proba electrónica nos procedementos xudiciais 
do século XXI e a práctica forense relacionada coas evidencias informáticas.

O formato de mesa redonda, que se perpetuaría pola súa pegada ata a actualida-
de, contou con Juan Bautista Quintás Rodríguez, maxistrado do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia como moderador dun espazo no que se abordou a dixitalización da 
práctica forense e os desafíos e retos da proba electrónica na xustiza do século XXI, for-
mato no que participaron os relatores xunto a Francisco Javier Sanz Larruga, profesor 
titular da UDC especializado en Administración Electrónica e Miguel Abal González, 
perito informático experto do CPETIG. 
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-Que papel desempeña o 
perito informático nos 
procesos xudiciais?
- A materia informática 

foi introducíndose progresivamente nos 
procesos xudiciais ata o punto de que é 
raro xa o caso no que non interveña algún 
elemento probatorio baseado nun correo 
electrónico, un documento dixitalizado ou 
mesmo unha mensaxe dunha rede social 
ou de aplicacións tan populares como 
Whatsapp. En certo xeito, é un reflexo 
da nosa sociedade, onde a tecnoloxía é 
algo común do noso día a día. Utilizar o 
ditame dun perito informático volveuse un 
elemento habitual nos procesos e moitas 
veces é un factor probatorio clave no caso 
ou mesmo a pedra angular do mesmo. 

- Desde o ano 2010, en que cambiou o 
traballo dos peritos e a que retos se debe-
ron enfrontar?
- En 2010 había moito interese entre o 
colectivo de profesionais que desexaban 
exercer como peritos informáticos en 
coñecer os medios de proba admisibles en 
dereito, as responsabilidades de cada unha 
das partes, a maneira axeitada de elaborar 
un ditame pericial, moitas cuestións de 
forma e normativa. Recordo que o Colexio 
elaborou un modelo de informe pericial no 
cal se explicaba como cubrilo nos cursos de 
capacitación para peritos que celebraban 
de xeito periódico. Co paso do tempo o 
colectivo foi gañando experiencia e seguri-
dade nestas facetas. 

Na actualidade os retos pasan polos 
novos medios tecnolóxicos e como conse-
guir evidencias nos mesmos. Pasouse de 
analizar discos ríxidos de PCs e servidores a 
ter que enfrontarse a feitos que teñen lugar 
nas redes sociais, a documentos almace-
nados na nube, en terceiros países alleos á 
lexislación comunitaria. Agora formámonos 
na procura de evidencias en dispositivos 
móbiles ou na análise forense de redes. O 
escenario cambiou drasticamente.

 Miguel Abal González é perito 
informático experto do Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica en Informática de 
Galicia, o CPETIG. Ten máis de 25 anos de 
experiencia en dirección de proxectos TIC e 
desenvolvemento de aplicacións web. Tra-
ballou en proxectos de portais de comercio 
electrónico para empresas internacionais 
e conta cunha ampla bagaxe como perito 
xudicial. Na actualidade desenvolve o seu 
labor profesional como consultor para a 
Administración autonómica.

 I Edición - 2010 I Edición - 2010Miguel AbalMiguel Abal

“O escenario onde se “O escenario onde se 
desenvolven os delitos mudou, desenvolven os delitos mudou, 
agora as cousas acontecen na agora as cousas acontecen na 
nube”nube”

PASOUSE DE ANALIZAR 
DISCOS RÍXIDOS DE PCs E 
SERVIDORES A TER QUE 
ENFRONTARSE A FEITOS 
QUE TEÑEN LUGAR NAS 
REDES SOCIAIS
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- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- Creo que unha das motivacións para realizar 
o evento foi precisamente incrementar os 
nexos entre os ámbitos xudicial e tecnolóxico. 
Tivo unha boa acollida na Administración 
autonómica, entre os profesionais do dereito, 
en todo o sistema xudicial. Estaban ávidos 
por aumentar o uso dos medios tecnolóxicos 
no sistema xudicial para mellorar os seus pro-
cesos e incrementar a súa eficacia. Os peritos 
estabamos a desexar este achegamento así 
que o éxito digamos que estaba asegurado.  
Recordo moi gratamente o bo ambiente que 
se xerou entre profesionais de colectivos moi 
dispares, o intercambio de experiencias tan 
rico, coñecer as diferentes aproximacións 
a un caso, como colaborar entre todas as 
partes. 

- Cales cre que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán en relación 
á aplicación da tecnoloxía na contorna xudi-
cial, novos delitos... e cales cre que poderían 
converterse en tema das próximas edicións?
- O escenario onde se desenvolven os feitos 
mudou, xa non é un despacho, un compu-
tador cun disco ríxido ou un pendrive, agora 
as cousas suceden na nube. Son habituais 
escenarios onde a aplicación de xestión da 
empresa estea baixo un contrato de pago 
por uso, aloxada nun servidor de Cana-
dá replicado noutro en Irlanda, cos datos 
salvagardados en Suíza, con empregados 
teletraballando por todo o país con terminais 
virtualizados e desde dispositivos móbiles. 
O teletraballo ao que moitos sectores se 
aferraron con entusiasmo durante os confi-
namentos da COVID-19 chegou para quedar. 
Este novo escenario de empresas virtuais, de 
países que mesmo ofrecen residencia dixital 
nos mesmos a persoas que traballan desde a 
outra punta do mundo… son cuestións nas 
que teremos que reflexionar e analizar sobre 
como convivir con elas.

IURISTICGAL. ANTOLOXÍA 2010 - 2022



A II edición das Xornadas de Informática Xudicial, Delitos Informáticos e Proba 
Electrónica, desenvoltas neste ano en dúas sesións, tiveron lugar nun marco 
inmellorable ao realizarse no casco histórico de Santiago de Compostela e 
ademais contaron na sesión inaugural coa presenza do director xeral de Xus-

tiza da Xunta de Galicia, Juan José Martín Álvarez, a secretaria xeral de Modernización 
e Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira, e como anfitrión estivo o presidente do CPETIG, 
Marcos Mata. 

Esta xuntanza de recoñecidos expertos, apoiada no éxito previo da I Xornada, reno-
vou os obxectivos da citada edición buscando, entre outros fins, sensibilizar sobre a 
importancia crecente das novas tecnoloxías nos procesos xudiciais e na investigación 
de delitos, superar a existente fenda dixital nos profesionais do Dereito, difundir o uso 
das novas tecnoloxías na xustiza, informar aos funcionarios e profesionais da xustiza 
dos avances en materia probatoria no caso de delitos informáticos e sensibilizar sobre 
a axuda que poden prestar os peritos informáticos nas causas xudiciais. 

Ditos obxectivos, aínda que ambiciosos, foron acadados grazas á talla de poñentes 
como Eloy Velasco, maxistrado da Audiencia Nacional, figura que se convertería ano 
tras ano xa en parte da familia do IURISTICGAL; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal especial 
delegada en Criminalidade Informática, Joaquín Delgado Martín, maxistrado e director 
do Servicio de Modernización y Organización Judicial do CGPJ; Paloma Llaneza, presi-
denta de AEDEL; Rodolfo Tesone Mendizabal, presidente SDTIC do Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona; e Jorge Martín García, inspector Xefe en Informática Forense 
da Policía Nacional.

Francisco Javier Sanz Larruga, catedrático de Dereito Administrativo da UDC, e José 
Antonio Varela Agrelo, presidente da Audiencia Provincial de Lugo, foron os moderado-
res das mesas redondas que versaron sobre “Estamos preparados para dar seguridade 
xurídica a un mundo xa dixital?” e “Retos da xustiza ante a nova realidade informática”.

 II Edición - 2012 II Edición - 2012
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-En que avanzaron as técnicas 
forenses da Policía neste dez 
anos?
- Avanzaron en gran medida, 

tanto no manexo de evidencias dixitais 
como na maneira de afrontar os casos 
e máis nas ferramentas forenses que se 
utilizan. O cambiante mundo tecnolóxico 
tamén incrementou a tipoloxía de dispositi-
vos que poden ser analizados, por exem-
plo os vehículos. Os laboratorios seguen 
procedementos estritos de tratamento 
de evidencias, asegurando a calidade dos 
informes que se emiten e a súa adecuación 
á normativa internacional.

- Cales son os desafíos que temos por 
diante na loita contra o cibercrime?
- Foi, é e no futuro será se cabe máis 
importante aínda, a coordinación terri-
torial e internacional na persecución dos 
delitos tecnolóxicos. Estes non entenden 
de fronteiras, amparándose nelas para 
incrementar a dificultade en ser investiga-
dos. O incremento de unidades e persoal 
especializado na investigación dixital e 
forense, ben formado e preparado, é outra 
das cuestións nas que se debe mellorar e 
avanzar.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- Foi un momento de transición entre a 
análise puntual e residual de determinadas 
evidencias dixitais, á xeneralización na 
incautación de dispositivos electrónicos, 
creándose un serio problema procesual 
e procedemental, pola falta de medios 
materiais, de recursos humanos e dunha 
lexislación relacionada case inexistente. 
Doutra banda, dentro do ámbito forense, o 
descoñecemento nas técnicas de adquisi-

ción e análise de evidencias xeraban certos 
medos e desconfianzas no labor dos ana-
listas forenses, dificultando notablemente 
o traballo diario dos laboratorios. A día 
de hoxe, grazas a moitos xuristas, fiscais e 
avogados como os que participaron aquel 
ano, e cos que tiven a honra de compartir 
foro, avanzouse notablemente, atopándo-
nos nun nivel semellante e nalgúns casos á 
vangarda da investigación dixital e forense.
 
- Cales cre que serán as tendencias ou 
os novos escenarios que se xerarán en 
relación á aplicación da tecnoloxía na 
contorna xudicial, novos delitos... e cales 
cre que poderían converterse en tema das 
próximas edicións?
-  As tendencias van na dirección dunha 
investigación operativa na rede, e forense 
de laboratorio, complementaria  e coordi-
nada. Doutra banda, existen proxectos para 
unha mellor interconexión dixital entre 
a Administración de Xustiza e as Forzas e 
Corpos de Seguridade, algo que xa existe 
no ámbito documental, e que se está 
estendendo a outros requisitos fundamen-
tais do noso sistema legal como a cadea 
de custodia ou mesmo un repositorio de 
evidencias dixitais. 

 Alberto Martínez ingresa no 
Corpo Nacional de Policía no ano 1997. 
En 2005 é destinado como inspector á 
Brigada de Policía Xudicial de Alacante, 
onde exerce dentro do Grupo de Delitos 
Tecnolóxicos e, en 2008 incorpórase á 
Comisaría Xeral de Policía Científica, como 
xefe de Grupo de Electrónica e Telefonía 
Forense. 

En 2018 regresa á Comisaría Xeral de 
Policía Científica como xefe de Sección de 
Enxeñería e Informática Forense. Dentro 
desta unidade desempeñou funcións de 
análises de evidencias dixitais, principal-
mente no ámbito da telefonía móbil, entre 
outras. Ademais, participou en numerosos 
proxectos de formación, exercendo como 
formador en distintas accións impulsadas 
pola Unión Europea e o organismo FIIAPP.

 II Edición - 2012 II Edición - 2012 Alberto Martínez Alberto Martínez

“O gran desafío na loita “O gran desafío na loita 
contra o cibercrime é a contra o cibercrime é a 
coordinación territorial e coordinación territorial e 
internacional na persecución internacional na persecución 
dos delitos” dos delitos” 

AS TENDENCIAS VAN 
NA DIRECCIÓN DUNHA 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
NA REDE, E FORENSE DE 
LABORATORIO, COMPLEMENTARIA  
E COORDINADA
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 II Edición - 2012 II Edición - 2012 Joaquín DelgadoJoaquín Delgado
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-Cal é o estado actual do TIC na 
Administración de Xustiza?
- A transformación dixital da 
Xustiza é un proceso que se 

iniciou hai anos, pero ao que lle queda aínda 
un longo camiño por percorrer. Necesitamos 
profundar na aplicación das tecnoloxías 
actuais, especialmente mediante a extensión 
do Expediente Xudicial Electrónico a todo o 
Estado e a todas as xurisdicións; pero tamén 
é necesaria unha optimización das notifica-
cións electrónicas, na asistente telemática 
a actos xudiciais e na interoperabilidade no 
sistema de xustiza. Igualmente debemos 
afrontar a implantación de tecnoloxías con 
elementos disruptivos (Intelixencia Artifi-
cial, plataformas dixitais de resolución de 
conflitos…).

- Que proporía como futuras tecnoloxías a 
implementar nesta contorna? Quizais a IA 
ou sería contraproducente?
- Desde a dimensión do meu traballo como 
xuíz, son ben acollidas todas as solucións 
tecnolóxicas de Intelixencia Artificial que 
faciliten (ou realicen) aqueles labores máis 
rutineiros e menos “creativos” da redac-
ción de resolucións, como a redacción do 
encabezamento e dos antecedentes de 
feito; que presten soporte para realizar unha 
axeitada interpretación do ordenamento, 
especialmente en relación co tratamento da 
xurisprudencia; que axuden á tramitación 
(robotización) e decisión (propostas de 
resolucións) naqueles casos máis repetitivos 
(litigación en masa) nos que existan pronun-
ciamentos xurisprudenciais consolidados 
e concorra unicamente proba documental 
(cláusulas solo, reclamacións aéreas e outras 
semellantes por consumidores….), ou na 
tramitación dos procedementos monitorios; 
que axuden a analizar a información dos pro-
cedementos, sobre todo nos máis complexos 
(como acontece cos macroprocesos penais); 
ou mesmo que faciliten as decisións xudiciais 
que realicen un diagnóstico do risco (perigo 
de reiteración delituosa, risco contra os bens 
xurídicos da vítima ou das persoas menores 
de idade, perigo de insolvencia….).

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou en 2012, especialmente no relativo 
ao nexo entre a contorna tecnolóxica e o 
sistema xudicial?
- Foi moi interesante compartir esta activida-
de desde unha perspectiva multidisciplinar 
mediante a participación de tecnólogos e de 
xuristas. Trátase dun diálogo estritamente 
necesario para abordar adecuadamente a 
implantación das tecnoloxías na Xustiza, me-
llorando o servizo prestado ao cidadán.

- Cales cree que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán con rela-
ción á aplicación da tecnoloxía na contorna 
xudicial, novos delitos... e cales cree que 
poderían converterse en tema das próximas 
edicións?
- É necesario abordar con gran seriedade 
un debate sobre a mellor forma de garantir 
no futuro a tutela xudicial dos dereitos das 
persoas nos novos escenarios tecnolóxicos: 
infraccións de dereitos nos metaversos, 
estafas e fraudes con criptomoedas e outros 
instrumentos de enxeñería/tecnoloxía 
financeira, garantías de privacidade nas solu-
cións tecnolóxicas, conflitos de propiedade 
intelectual e industrial en NFTs…

Como ten que ser esta adaptación? Afecta-
rá á propia configuración da xurisdición e da 
competencia? Como se tramitará a resolución 
destes conflitos?

“Á transformación dixital da “Á transformación dixital da 
Xustiza aínda lle queda un Xustiza aínda lle queda un 
longo camiño por percorrer”longo camiño por percorrer”

 Joaquín Delgado é licenciado en 
Dereito pola Universidade Complutense de 
Madrid e doutor en Dereito Procesal pola 
Universidade de Barcelona. É académico 
correspondente da Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación.

Forma parte da carreira xudicial desde 
1990, en diferentes destinos. Foi director 
do Servicio de Modernización y Organiza-
ción Judicial del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). Ademais, tense desempe-
ñado en institucións internacionais como 
o CEPEJ, o Cumio Xudicial Iberoamericano, 
o Banco Mundial, o BID, a Escola Europea 
de Policía-CEPOL, o Proxecto Falcone-UE 
contra la criminalidade organizada e a 
Rede Europea de Consellos de Justicia, 
entre outros.

É membro da Rede de Expertos en 
Dereito Europeo (REDUE), profesor en 
distintas universidades e institucións 
académicas e relator en numerosas 
actividades de formación.

FOI MOI INTERESANTE 
COMPARTIR ESTA ACTIVIDADE 
DESDE UNHA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR MEDIANTE A 
PARTICIPACIÓN DE TECNÓLOGOS 
E DE XURISTAS
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A  cidade da Cultura de Santiago de Compostela recollía a testemuña e conver-
tíase no epicentro do diálogo sobre a modernización do sistema xudicial na 
III edición do IURISTICGAL.  Neste ano, o primeiro no que se incluiría un título 
específico para o evento “Ciberseguridade e Sistemas Forenses de Intrusión: 

PRISM e Troyanos, ata onde?”, o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en informática 
de Galicia (CPETIG) reuniu a un grupo de especialistas de prestixio co obxectivo de in-
formar a técnicos e xuristas sobre a investigación e persecución de delitos informáticos 
e os avances en materia probatoria forense neste tipo de delitos, que van en aumento 
cada ano. 

Tras a palabras de Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxi-
ca de Galicia (AMTEGA), e do presidente do CPETIG, Marcos Mata, o avogado especia-
lizado en TIC, David Maeztu, foi o encargado de abrir a Xornada falando sobre o uso 
de troyanos para a investigación de delitos e Eloy Velasco, maxistrado da Audiencia 
Nacional e fiel participante desde a primeira edición, abordou os novos medios de 
proba electrónica no procedemento xudicial. 

Unha das novidades da edición foi a participación dun representante dun organismo 
europeo: Manuel Álvarez Sobredo, responsable de implantación do Centro Europeo 
contra o Cibercrimen (EC3), entidade integrada na Europol que centraliza a loita contra 
o cibercrimen na Unión Europea.

Completaron este o panel de magníficos oradores Alberto Redondo, xefe do Grupo 
de Delitos Tecnolóxicos da Guardia Civil; Marta García da Concha, fiscal especializada 
en Criminalidade Informática; e Joaquín Silgueiro Estagnan, secretario xeral da Admi-
nistración de Xustiza.

Os relatorios tiveron como peche maxistral as palabras de Juan José Martín Álvarez, 
director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia e unha mesa redonda dedicada a explorar 
as diferenzas entre a ciberseguridade e a ciberespionaxe, e coñecer os límites de cada 
un.  

 III Edición - 2013 III Edición - 2013

11IURISTICGAL. ANTOLOXÍA 2010 - 2022



 David Maeztu é licenciando 
en Dereito pola Universidade da Rioxa, 
especializado en Dereito de Internet, 
Propiedade Intelectual e Tecnoloxía. É 
membro da Xunta Directiva da Asocia-
ción de Usuarios de Linux da Rioxa. Foi 
participante en numerosas charlas de 
software libre e propiedade intelectual e 
fonte xurídica especializada en medios de 
comunicación. 

A GRAN REFORMA DA 
LECRIM DE 2015, SUPUXO 
QUE TANTO OS XUÍCES COMO 
OS AXENTES ENCARGADOS 
DA INVESTIGACIÓN POIDAN 
DESENVOLVER O SEU 
LABOR SEN DEPENDER DE 
INTERPRETACIÓNS
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-En que avanzou a lexislación 
procesual na loita contra o 
cibercrime nos últimos 10 
anos?

- Avanzou moito, en particular no recoñe-
cemento explícito de certas ferramentas 
na lexislación procesual penal, o que deu 
como resultado maiores garantías para a 
persecución e investigación das condutas 
delituosas. O recoñecemento do tratamen-
to das evidencias electrónicas, desde a gran 
reforma da LECrim de 2015, supuxo que 
tanto os xuíces como os axentes encarga-
dos da investigación poidan desenvolver 
o seu labor sen depender de interpreta-
cións xurisprudenciais habilitantes destas 
ferramentas.

- Enténdese a proba electrónica en sede 
xudicial?
- Aínda existen certos aspectos da nature-
za da proba electrónica que non son ben 
comprendidos por todas as persoas que 
interveñen nun proceso, pero evidente-
mente iso é cuestión de tempo e de uso das 
ferramentas por parte das mesmas. Aínda 
que é certo que o proceso está a ser lento, 
a realidade é que se avanzou moito neste 
aspecto con xornadas específicas, a propia 
realidade da práctica xurídica e o acceso 
a instrumentos na vida cotiá por parte de 
todos os operadores.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- A mestura de profesionais e as ganas de 
aprender para adaptarse aos retos que está 
a supor, para todos e en todos os ámbitos 
da vida, a tecnoloxía dixital. Desenvolveuse 
unha conciencia da importancia da materia, 
non só desde o punto de vista da produtivi-
dade ou da lexislación procesual senón do 
impacto xeral da tecnoloxía na Xustiza.

 - Cales cre que serán as tendencias ou 
os novos escenarios que se xerarán en 
relación á aplicación da tecnoloxía na 
contorna xudicial, novos delitos... e cales 
cre que poderían converterse en tema 
das próximas edicións?
-Sen dúbida a translación de situacións 
consciencia ás realidades dixitais (metaver-
sos realmente inmersivos ou sensoriais), 
no que se coñece como metaversos, vai 
posibilitar non só novos delitos ou lesións 
dos dereitos, senón eidos de actuación 
como vistas virtuais, necesidade de análise 
da afectación de dereitos fundamentais, 
etc., igualmente as materias que agora po-
demos considerar xa tradicionais seguirán 
tendo un rol relevante (aportes e trata-
mento de proba electrónica, etc.).

“En IURISTICGAL póñense “En IURISTICGAL póñense 
de manifesto as nosas ganas de de manifesto as nosas ganas de 
aprender para adaptarnos aos aprender para adaptarnos aos 
retos que supón a tecnoloxía retos que supón a tecnoloxía 
dixital”dixital”

 III Edición - 2013 III Edición - 2013
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 Jorge Campanillas é avogado, 
licenciado en Dereito pola Universidade do 
País Vasco e posúe un Máster en Dereito e 
Informática pola Universidade Complu-
tense de Madrid. Destaca como fundador 
do despacho de avogados Iurismatica 
Avogados e é o impulsar da web eventos-
juridicos.com. Ademais, é co-fundador 
de Dereito en Rede, asociación para a 
divulgación do Dereito das Tecnoloxías da 
Información e Comunicacións. 

-En que estado de saúde se atopa o 
noso dereito á privacidade?
- Se se me permite a comparación 
diría que é como un paciente 

que se atopa en observación. Son moitos os 
riscos aos que se expón a privacidade, xa sexa 
pola tecnoloxía en constante evolución, que 
expón escenarios novos para a privacidade, 
sexan polos Estados que vulneran os dereitos 
fundamentais, ou polas propias persoas que en 
máis ocasións do desexado desdeñámola, ata 
que caemos na conta do perigo que comporta 
perdela. Debemos seguir coidándoa.

- Que nos queda por avanzar respecto diso, 
especialmente en materia probatoria?
- Seguir aprendendo que non se pode vulnerar 
un dereito fundamental sen as garantías 
adecuadas.  Recentemente o propio TC nunha 
sentenza sobre vídeo-vixilancia, no ámbito 
laboral, puxo en risco o propio dereito á priva-
cidade dos traballadores habilitando a proba 
de vídeo-vixilancia sen todas as garantías esi-
xidas pola normativa. Non todo vale e menos a 
conculcación dun dereito fundamental.

- Que destacaría da edición na que partici-
pou, especialmente no relativo ao nexo entre 
a contorna tecnolóxica e o sistema xudicial?
- Antes de nada, si que me gustaría felicitar 
ao CPETIG, e a todas as persoas (en especial 
por suposto a Víctor Salgado) que fan posible 
un dos eventos xurídico-tecnolóxicos xa de 
referencia no país. E non só polo número de 
edicións realizadas, senón por suposto polo 
nivel dos relatores, relatorios e discusións de 
interese que xeran. Retomando a pregunta, 
diría que, aínda que pasou moito tempo, unha 
pandemia mediante, non se acaba de pechar 
esa fenda dixital existente entre o sistema xudi-
cial e a sociedade en xeral. 

- Cales cree que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán con relación 
á aplicación da tecnoloxía na contorna xudi-
cial, novos delitos... e cales cree que poderían 
converterse en tema das próximas edicións?

- Estamos noutro momento dun mundo inci-
piente que seguramente nos mostrará novos 
escenarios en torno ao mundo do Dereito que 
nin sequera somos capaces de imaxinar nestes 
momentos. Aínda que se fala da Web 3.0, 
Metaverso, mundo crypto, etc. entendo que a 
verdadeira revolución será o desenvolvemento 
da IA (Intelixencia Artificial). Nestes momentos 
a IA está a ensinar a patiña, e en anos vindeiros 
coñeceremos realmente o seu potencial e eses 
novos escenarios aos que teremos que facer 
fronte. Un mundo apaixonante.

“A verdadeira revolución do “A verdadeira revolución do 
ámbito xudicial dos vindeiros ámbito xudicial dos vindeiros 
anos será o desenvolvemento da anos será o desenvolvemento da 
Intelixencia Artificial”Intelixencia Artificial”

GUSTARÍAME FELICITAR AO CPETIG, 
E A TODAS AS PERSOAS  QUE 
FAN POSIBLE UN DOS EVENTOS 
XURÍDICO-TECNOLÓXICOS XA DE 
REFERENCIA NO PAÍS

Jorge CampanillasJorge Campanillas  III Edición - 2013 III Edición - 2013



Os profesionais galegos das TIC e da xustiza concorreron a unha nova xornada 
de coñecemento, enmarcada baixo o titulo “A Xustiza ante a Sociedade 2.0. 
Móbiles, Nube, Redes Sociais e Big Data”. Nesta IV edición do IURISTICGAL 
buscábase ampliar a contribución ao incremento da eficiencia da adminis-

tración xudicial, amosando aos xuristas os beneficios da incorporación e uso das novas 
ferramentas electrónicas nos procesos de seu e informando os avances en materia 
probatoria.

Tras a calorosa benvida por parte do presidente do CPETIG, Marcos Mata, o evento 
-baixo a dirección técnica do avogado Víctor Salgado-, arrancou coa intervención de 
Jorge Campanillas, un dos avogados mais influentes nas redes sociais e especialista en 
dereito TIC, quen afondou sobre o “Big Data, dereito á privacidade e a proba electróni-
ca”. A Xornada contou ademais coa participación de outros destacados relatores, como 
Eloy Velasco, maxistrado-xuíz da Audiencia Nacional, quen desta volta falou do novo 
escenario xurídico-probatorio ante a ilegalización da directiva europea de conserva-
ción de datos.

O responsábel da conta de Twitter da Policía Nacional (@policia), Carlos Fernández 
Guerra, expuxo o seu traballo de divulgación e prevención en materia de menores e 
redes sociais; e Raúl Siles, un dos principais expertos do mundo en seguridade en redes 
informáticas, analizou a inseguridade á que se enfrontan os usuarios de dispositivos 
móbiles e novas tecnoloxías.

Jorge Martín, inspector xefe do Grupo de Análise de Software da Comisaría Xeral da 
Policía Científica, debullou a labor forense da Policía Xudicial ante a nube e os disposi-
tivos móbiles e, correspondeulle, a Julián Valero-Torrijos, profesor de Dereito Adminis-
trativo, abordar o marco normativo da Lei de Xustiza Electrónica. Esta edición, como no 
ano anterior, volveu contar cun representante do Centro Europeo contra o Cibercrime 
(EC3) da Europol, Jaap Van Oss, quen explicou aos participantes a ciberdefensa ante as 
novas ciberameazas nun mundo globalizado e dixital. 

Novamente honraríanos coa súa presenza e participación Alfonso Rueda, vicepresi-
dente da Xunta de Galicia e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas y Xus-
tiza e Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

 IV Edición - 2014 IV Edición - 2014
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 Raúl Siles é fundador e analista 
de seguridade sénior de DinoSec, com-
pañía española especializada en servizos 
avanzados de análises de ciberseguridade, 
investigación da seguridade de diferentes 
tecnoloxías e formación técnica. Durante 
máis de 20 anos aplicou os seus coñe-
cementos, habilidades e experiencia na 
realización de servizos de ciberseguridade 
técnicos avanzados e innovou solucións 
ofensivas e defensivas para grandes 
empresas e organizacións en múltiples 
industrias de todo o mundo.

Hoxe en día, Raúl está a tentar mudar 
o mundo con GuardedBox, unha solución 
avanzada para a xestión e o intercambio 
de segredos de forma segura e con cifrado 
extremo a extremo.

“Hoxe é posible facer uso do “Hoxe é posible facer uso do 
móbil con certas garantías de móbil con certas garantías de 
seguridade seguindo unhas seguridade seguindo unhas 
mínimas boas prácticas”mínimas boas prácticas”

-Cales son os fallos que máis 
cometen os usuarios ou que 
supoñen maior risco no uso 
dos seus dispositivos móbiles?

- Os fallos de seguridade máis comúns no uso 
de dispositivos móbiles dependen en certa 
medida da plataforma móbil utilizada, iOS/
iPadOS (en diante iOS, para iPhone/iPad) ou 
Android, xa que cada unha delas presenta 
algunhas diferenzas e debilidades a ter en 
conta. Con todo, existen fallos comúns, como 
o costume de non configurar un código de 
acceso no dispositivo móbil por comodidade, 
ou no caso de estar configurado, a teima de 
introducir o código de acceso á vista doutras 
persoas, por exemplo, á hora de pagar nunha 
tenda ou nun centro comercial, ou de facer 
uso do móbil no cinema, teatro, conferencias, 
etc., onde o código pode ser facilmente vi-
sualizado desde asentos posteriores, especial-
mente en contornas con pouca luz.

A lista de posibles fallos é extensa, pero por 
mencionar algúns, é habitual que os usuarios 
deixen activos os interfaces sen fíos dos seus 
dispositivos, como Wi-fi ou Bluetooth, mesmo 
cando non os están a empregar, o que cons-
titúe unha posible porta de entrada aos mes-
mos en caso de presentar vulnerabilidades. 
Así mesmo, os usuarios deben evitar tamén 
conectarse a redes Wi-fi inseguras, ou fóra do 
seu control. Moitos ataques orixínanse tamén 
porque o usuario preme en ligazóns malicio-
sas (aínda que non o parezan) que simulan ser 
enviadas por unha orixe de confianza (banco, 
empresa de subministracións, Correos, etc.), 
habitualmente recibidas por correo electróni-
co, SMS, ou servizos de mensaxería (Whats-
App, Telegram, etc.) e cuxo obxectivo principal 
é redirixir ao usuario a unha web que parece 
lexítima, pero cuxo único interese é obter 
información e datos confidenciais do usuario, 
ou mesmo roubarlle as súas credenciais de 
acceso a servizos de terceiros.

A maiores, no caso de iOS, os usuarios 
tenden a non aplicar as actualizacións de 
seguridade publicadas por Apple con toda a 
celeridade que nalgúns casos requiren, xa que 

en ocasións resolven vulnerabilidades que 
están a ser activamente explotadas. Ao longo 
do tempo, estas vulnerabilidades seguen 
explotando, entre outras, debilidades na pan-
talla de bloqueo que permitirían a un atacante 
con acceso físico acceder a datos do móbil sen 
dispor do código de acceso.

Como exercicio para o lector, anímolle a 
que acceda ao seu dispositivo móbil, á app 
de axustes, e comprobe, tanto en iOS como 
en Android, que versión principal de sistema 
operativo ten instalada, e que subversión ou 
nivel de parches de seguridade. Adicional-
mente, que tente actualizar a versión actual 
para dispor da versión máis recente dispo-
ñible para o seu dispositivo, e se esta non é 
recente, debería ir pensando en que facer, 
sendo posiblemente a única opción, renovalo.

- É compatible usar un smartphone de forma 
intensiva, incluíndo aplicacións bancarias, 
compra online, saúde… sen poñernos en 
risco ante un uso fraudulento dos nosos 
datos ou de sufrir algún tipo de incidente de 
seguridade?
- Si, a día de hoxe, e tras a evolución da seguri-
dade das plataformas móbiles iOS e Android, 
e dos servizos asociados de Apple e Google, 
durante máis dunha década, é posible facer 
uso do móbil con certas garantías de seguri-
dade seguindo unhas mínimas boas prácticas.

É importante destacar que os modelos 
hardware de dispositivos móbiles máis recen-
tes proporcionan mecanismos de seguridade 
máis avanzados, que se integran co software 
das últimas versións do sistema operativo 
(Android 13 ou iOS 16) para protexer aínda 
máis ao usuario. Por tanto, este motivo pode 
ser un bo aliciente para renovar móbiles máis 
antigos. A este respecto, dispor sempre da 
última versión do sistema operativo móbil e 
das últimas actualizacións de seguridade é 
fundamental para mitigar todas as vulnerabili-
dades de seguridade publicamente coñecidas 
e que son explotadas polo software malicioso 
e/ou en campañas de espionaxe (por exem-
plo, Pegasus, e outras variantes).
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En todo momento, o usuario debe prestar 
especial atención ás aplicacións que instala, 
especialmente para o acceso aos servizos 
online devanditos, asegurándose de que 
unicamente instala e fai uso da app oficial, e de 
que a mesma foi obtida dos mercados oficiais 
de app: Google Play ou App Store.

Doutra banda, complementando os fallos 
máis habituais previamente comentados, 
debería evitarse non configurar un código de 
acceso, xa que grazas á súa combinación cos 
mecanismos de biometría actuais (recoñe-
cemento facial ou da pegada dactilar dixital, 
entre outros), proporciónase un equilibrio 
aceptable entre seguridade e usabilidade. Este 
código debería ser robusto, é dicir, non facil-
mente adiviñable, de máis de 8 caracteres, e 
non só numérico. Igualmente, debería evitarse 
premer en calquera ligazón sospeitosa ou non 
esperada.

Á hora de facer uso de redes Wi-fi desde os 
dispositivos móbiles, sería interesante empre-
gar WPA3, o último estándar de seguridade 
dispoñible, e xa soportado desde hai máis de 3 
anos a partir de Android 10 e iOS 13.

- Supón a computación cuántica o maior reto 
ao que se enfrontan os estándares de seguri-
dade actuais?
- Desde un punto de vista máis a medio ou 
longo prazo, a nivel tecnolóxico e de compu-
tación, espérase que a revolución cuántica 
sexa un dos fitos máis relevantes da historia da 
informática, que espero podamos chegar a ver 
;-). Suporá un cambio significativo na capaci-
dade de cómputo existente e na aproximación 
á resolución de certos problemas que hoxe en 
día se consideran moi complexos, reducíndose 
o tempo necesario para a obtención dos resul-
tados en moitas ordes de magnitude.

Desde o punto de vista da seguridade, e 
máis concretamente da criptografía, esta 
futura evolución da computación, unha vez 

estea materializada, terá un impacto moi 
significativo, xa que será posible debilitar ou 
anular mecanismos de protección que están 
a ser amplamente utilizados na industria e na 
sociedade dixital actualmente. O seu maior 
impacto espérase na criptografía asimétrica, 
ou de clave pública e privada, que emprega-
mos hoxe en día para, por exemplo, protexer 
as comunicacións das nosas actividades en 
liña con servizos e aplicacións web, ou desde 
as aplicacións móbiles, entre moitos outros 
ámbitos. A ameaza cuántica permitirá obter 
as claves privadas e por tanto, poder descifrar 
estas comunicacións ou suplantar a outras 
entidades.

Por este motivo, e tentando anticiparnos a 
estas futuras vulnerabilidades, están a levarse 
a cabo avances significativos (téndose comple-
tado este pasado verán algúns fitos relevantes 
por parte do NIST) para identificar e seleccio-
nar os algoritmos criptográficos post-cuánti-
cos do futuro, é dicir, os novos estándares que 
substituirán aos actuais e ofrecerán protección 
mesmo fronte á ameaza da existencia de futu-
ros computadores cuánticos.

- Que destacaría da edición na que partici-
pou, especialmente no relativo ao nexo entre 
a contorna tecnolóxica e o sistema xudicial?
- Aínda que hai xa uns anos da miña partici-
pación, xa entón e durante todo este tempo, a 
necesidade e a evolución da dixitalización do 
sistema xudicial está directamente relacionada 
coas contornas tecnolóxicas actuais. Aínda que 
se trata de dúas contornas que tradicional-
mente estiveron moi separadas, chamoume 
moito a atención o enfoque do evento e esa 
intención de facelas confluír canto antes, como 
nexo de unión para identificar necesidades e 
expor os avances existentes, e promover a súa 
completa integración.

Honestamente, e sen ser un experto na 
parte xudicial, considero que non é posible 
dispor dun sistema xudicial eficiente e eficaz 
respecto dos delitos que investiga e procesa 
actualmente sen unha moi forte compoñente 
tecnolóxica, xa que é completamente impo-
sible desligar (agás en casos moi contados) o 
uso das tecnoloxías, o coñecemento de como 
estas funcionan e todas as súas implicacións, 
nas actividades diarias, persoais e profesionais, 
de cidadáns, empresas, institucións, organiza-
cións, etc.

É difícil pensar nun caso ou delito no que 
dunha ou outra maneira non estean involucra-
dos compoñentes tecnolóxicos e, en particular, 
e cada vez máis, dispositivos móbiles ou os 
seus servizos asociados.

É HABITUAL QUE OS USUARIOS DEIXEN 
ACTIVOS OS INTERFACES SEN FÍOS DOS 
SEUS DISPOSITIVOS, MESMO CANDO 
NON OS ESTÁN A EMPREGAR, O QUE 
CONSTITÚE UNHA POSIBLE PORTA DE 
ENTRADA AOS MESMOS EN CASO DE 
PRESENTAR  VULNERABILIDADES



1717IURISTICGAL. ANTOLOXÍA 2010 - 2022

Raúl SilesRaúl Siles  IV Edición - 2014 IV Edición - 2014

- Cales cre que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán con rela-
ción á aplicación da tecnoloxía na contorna 
xudicial, novos delitos… e cales cre que 
poderían converterse en tema das próximas 
edicións?
-  Polo comentado previamente, é imprescin-
dible que a contorna xudicial se manteña de 
continuo actualizada ao respecto das novas 
tecnoloxías, ameazas, delitos e campañas de 
ataques que vemos na contorna tecnolóxica 
no día a día, e sexa coñecedora das vulne-
rabilidades que cada ano xorden e afectan 
ás tecnoloxías existentes ou futuras, como o 
metaverso, ou unha adopción máis xene-
ralizada das criptomoedas como medio de 
pago a nivel social. O habitual é que a Xustiza 
adquira coñecementos sobre elas cando se 
materializan en casos que se xudicializan, 
pero sempre é interesante anticiparse ao que 
pode vir.

Doutra banda, máis centrado no presente 
e non no futuro, e debido a experiencias re-
centes tanto persoais como profesionais, creo 
que a contorna xudicial debe ser consciente 
das debilidades existentes actualmente no 
ecosistema no relativo ao intercambio de 
información confidencial durante todo o ciclo 
de vida dun proceso, e promover solucións.

Desde o meu punto de vista, co rumbo 
analítico da seguridade e a protección da 
información, sorprendeume enormemente 
ver como numerosos e diversos axentes do 
sistema xudicial, como clientes (cidadáns ou 
empresas), avogados, procuradores, notarios, 
etc., fan uso de mecanismos de intercambio 
de información inseguros: correos electró-
nicos, servizos de mensaxería, servizos de 
transferencia de ficheiros de terceiros, etc., 
moitos deles gratuítos e pertencentes a 
empresas estranxeiras, non necesariamente 
sometidas ás directrices do RGPD, sen ser 
realmente conscientes das implicacións que 
as súas accións teñen. Estes intercambios de 
información son moi habituais, frecuentes e 

extensos, en todas as fases previas á presen-
tación dunha demanda ou dilixencia ante o 
sistema xudicial, e conteñen infinidade de 
datos privados, confidenciais, extremada-
mente relevantes e sensibles. Con todo, toda 
esta información intercámbiase habitualmen-
te sen cifrar, e sen mecanismos que permitan 
avaliar quen será o receptor real da mesma. 
Cando se fala con todos estes axentes e 
fáiselles ver os riscos e as implicacións de 
compartir información de maneira insegura, 
e ponse no seu coñecemento a existencia de 
solucións, como GuardedBox, que fan uso de 
cifrado extremo a extremo, e que permiten 
verificar de maneira detallada quen é o outro 
(ou outros) interlocutor co que se comparte a 
información sensible, son conscientes das ei-
vas nos métodos empregados ata o de agora 
e da necesidade de facelo mellor (aínda que 
sempre acaba habendo algún caso que entoa 
o habitual “…pero quen vai estar interesado en 
roubar a miña información e nestes datos que 
estamos a intercambiar?”).

CONSIDERO QUE NON É POSIBLE 
DISPOR DUN SISTEMA XUDICIAL 
EFICIENTE E EFICAZ RESPECTO DOS 
DELITOS QUE INVESTIGA E PROCESA 
ACTUALMENTE SEN UNHA MOI 
FORTE COMPOÑENTE TECNOLÓXICA



Enmarcada baixo o título “A Ciberdefensa no Século XXI”, na V edición do IURISTI-
CGAL os xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais, fiscais, avogados e xuristas en 
xeral, tiveron a oportunidade de coñecer a opinión dos expertos máis importan-
tes nesta materia do noso país, novamente no marco da Cidade da Cultura de 

Santiago. 

Manifestando novamente o seu apoio con este evento, Alfonso Rueda, vicepresiden-
te da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
e Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia enca-
bezaron os saúdos, benvidas e agradecementos aos impulsores e participantes destas 
Xornadas; pola súa banda Marcos Mata, presidente do CPETIG, ademais incentivou aos 
asistentes a espremer todo o coñecemento aportado polos relatores na apertura oficial 
da V edición do IURISTICGAL. 

Tendo como director técnico ao especialista Víctor Salgado, esta edición arrancou 
co relatorio “Os retos xurídicos da ciberseguirdade”, por parte de Pablo García Mexía, 
letrado de las Cortes y autor de “A Lei na Rede” de ABC. Novamente, o maxistrado da 
Audiencia Nacional, Eloy Velasco, participou neste evento e disertou sobre “A validez 
da proba electrónica en sede xudicial”. 

A abordaxe da ciberdefensa e a protección das infraestruturas críticas no século XXI 
estivo desenvolta por un dos mellores expertos neste eido: Luis Jiménez, subdirector 
xeral do Centro Nacional de Intelixencia (CNI).

A primeira parte da Xornada, que tivo como peche unha mesa redonda sobre “O difí-
cil equilibrio entre a liberdade e a seguridade en Internet” deixou moi boas sensacións 
para o que depararía tarde; una presentación do fiscal do Servizo de Criminalidade 
Informática da Fiscalía General del Estado, Jorge Bermúdez, quen fixo un acertado 
paralelismo sobre “Os hackers son de Marte e os xuíces de Venus”. 

Como colofón a unha intensa e frutífera xornada e seguindo co tema anterior, 
interviñeron Juan Luis Rambla, experto en ciberseguridade e consultor de Seguridade 
e Sistemas, co relatorio “Os hackers e o desafío á seguridade informática, tras o que se 
puxo o punto e final ca mesa redonda sobre “Hackers: ¿ameaza ou garantes da seguri-
dade na Rede?”.

 V Edición - 2015 V Edición - 2015
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-Estaban as empresas españolas 
preparadas para teletraballar 
con garantías razoables de 
seguridade na crise ocasionada 

pola COVID-19? 
- Aínda que con excepcións, considero que 
en xeral as empresas non estaban preparadas 
para iso. Aínda que había moitas organiza-
cións, especialmente as máis grandes, que 
tiñan mecanismos habilitados, non estaban 
despregadas para dar cobertura ao global dos 
seus empregados. Pero en xeral as organiza-
cións non tiñan nada artellado e tiveron que 
despregar medios dunha forma rápida. Isto 
condicionou que non se aplicasen as medidas 
de seguridade axeitadas e por tanto producí-
ronse moitos incidentes derivados de accesos 
indesexables a través dos sistemas de acceso 
remoto.

- En que consiste a solución desenvolvida 
por Sidertia (Izertis), conxuntamente co 
Centro Criptológico Nacional, para auditar 
a seguridade e capacidade de resposta nos 
sistemas de información dos vosos clientes?
- ANA é unha ferramenta que ten como 
obxectivo axudar ás organizacións a coñe-
cerse mellor, e tamén facer un seguimento 
dos seus activos, mediante un modelo de 
auditoría continua. A capacidade de agrupar 
activos e avaliar os achados que lles atinxen, 
mesmo realizando unha valoración en base ás 
necesidades de negocio, permite ás organi-
zacións saber o seu estado con respecto a 
potenciais vulnerabilidades ou riscos aos que 
se poden enfrontar. A posibilidade de realizar 
seguimentos aos achados, e mesmo estable-
cer os obxectivos de corrección, permite que 
a través dos cadros de mando os diferentes 
interesados dunha entidade, coas súas visións 
específicas en función do seu rol, poidan 
coñecer a evolución da seguridade da súa 
entidade.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?

- Foi un encontro moi interesante onde se 
puideron conxugar diferentes visións que 
necesariamente deben acabar confluíndo cara 
a fins comúns. Comprobouse a existencia de 
retos con relación á tecnoloxía da información, 
que deben ser avaliados para dar unha respos-
ta adecuada aos diferentes escenarios que se 
presaxiaban. A deslocalización dos atacantes 
ou a necesidade de crear contornas de inves-
tigación para ataques a sistemas críticos ou de 
manexo de información sensible, onde as pro-
bas obtidas poden ser validas xudicialmente, 
son cuestións que foron tratadas nas Xornadas 
Xudiciais do ano 2015. Ao cabo demostrouse, 
especialmente nestes últimos anos como os 
anos da pandemia ou a recente guerra híbrida 
de Ucraína, que son formulacións que seguen 
sendo moi actuais.

- Cales crees que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán con relación 
á aplicación da tecnoloxía na contorna xudi-
cial, novos delitos... e cales cre que poderían 
converterse en tema das próximas edicións?
- En xeral, sempre establecemos dous escena-
rios diferentes. 

Por unha banda, a dos particulares e doutra 
banda a das organizacións. Prestábanse a 
retos e a necesidades diferentes. Con todo, 
aínda que seguen presentados obxectivos 
diferentes, fomos quen de ver que tanto 
particulares como empresas sofren o azote do 
cibercrime cun dano significativo. 

Campañas cada vez máis frecuentes, e 
orquestradas por grupos cibercriminais, que 
en ocasións son difíciles de diferenciar dos 
ataques promovidos por estados, requiren 
dunha maior necesidade de concienciación 
e de aplicación de medidas máis avanzadas 
das que decote se viñan aplicando. Prote-
xer a identidade e aplicar medidas como o 
dobre factor de autenticación son elementos 
indispensables, pero non sempre se aplican 
adecuadamente, nin se comprende o seu 
porqué. Se non se abordan as necesidades e 
explícanse as motivacións das medidas que 
actualmente se deben aplicar, poden conver-
terse nun fracaso.

 Juan Luis García Rambla é res-
ponsable de desenvolvemento de negocio 
de ciberseguridade de Sidertia, empresa 
pertencente ao grupo Izertis. Desde hai 
máis de 25 anos desenvolve a súa acti-
vidade profesional dentro do ámbito da 
seguridade da información. Participa en 
actuacións vencelladas á auditoría técnica 
de seguridade dos sistemas da informa-
ción, á normativa aplicada á tecnolóxica e 
á resposta fronte a ciberincidentes.

Autor de diversas publicacións e 
participante activo en foros e congresos 
de ciberseguridade, desempéñase actual-
mente como director comercial de Sidertia 
Solutions, entidade de ciberseguridade do 
grupo Izertis.

“En xeral as empresas non “En xeral as empresas non 
estaban preparadas para estaban preparadas para 
traballar con garantías razoables traballar con garantías razoables 
de seguridade durante a COVID”de seguridade durante a COVID”  

FOMOS QUEN DE VER QUE 
TANTO PARTICULARES COMO 
EMPRESAS SOFREN O AZOTE 
DO CIBERCRIME CUN DANO 
SIGNIFICATIVO
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Unha nova edición e chegábase a VI, nunha Xornada a que se convertía no 
punto de encontro para diversos colectivos onde se ofrecía a posibilidade 
de estudar, reflexionar e poñer en común temas referentes á delincuencia 
informática, así como a situación das tecnoloxías da información na Adminis-

tración de Xustiza e o seu uso para avanzar na súa modernización. 

A VI edición do IURISTICGAL “Privacidade, E-Xustiza e Seguridade en Infraestruturas 
Críticas” na que o presidente do CPETIG, Marcos Mata, deu a benvida aos asistentes e 
relatores, englobouse nun formato composto por catro relatorios e dúas mesas redon-
das, unha das cales “Os medios de proba dixitais: arena entre os dedos?”  foi moderada 
polo maxistrado Eloy Velasco. 

A importancia da coordinación entre a acción policial, xudicial e as administracións 
públicas na loita contra a ciberdelincuencia quedou manifesta nas catro ponencias 
da xornada. Da man do especialista en Dereito informático e tecnolóxico, e autor dun 
dos mellores blogs dedicados ao estudo da protección de datos segundo a Agencia de 
Protección de Datos da Comunidade de Madrid, Samuel Parra, desenvolveuse o tema 
“Quo Vadis privacidade”. – ”Claves do novo Regulamento (UE) 2016/679 General de 
Protección Datos”.

O enfoque de Francisco Morán, asesor en materia de TI na Comisión Europea e 
posuidor da Orden do Mérito Civil pola súa traxectoria profesional, incidiu no papel da 
“Política europea para a seguridade na sociedade da información”. 

Como experto en ciberseguridade e na definición e desenvolvemento de campañas 
de contraintelixencia, David Barroso aportou a experiencia da súa traxectoria dando 
voz ao tema ”Seguridade ante as ameazas informáticas e da deepweb”; fixeron o pro-
pio nos seus eidos, o xurista especialista en TIC e Letrado Mayor del Consejo General 
del Poder Judicial, Iñaki Vicuña, “As TIC na Administración de Xustiza: Misión non-impo-
sible”.

A mesa redonda ”Privacidade, seguridade e xustiza. É posible o seu equilibrio no sé-
culo XXI?” marcou o final da VI Xornada onde o diálogo e coñecemento foron a tónica; 
un evento onde a Administración novamente mostrou o seu apoio coa asistencia do vi-
cepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, Alfonso Rueda, e de Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia.
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-Tivo éxito o RGPD?
- A pesar de que xa levamos algo 
máis de 4 anos co RGPD plena-
mente en vigor, é axiña para sa-

car conclusións. A anterior normativa de pro-
tección de datos, do ano 1999, necesitou de 
bastante percorrido para que fose acollida de 
forma xeneralizada no mundo empresarial. 
O que si conseguiu o RGPD é ter unha maior 
presenza no ámbito online. O RGPD adóitase 
ter en conta, polo menos de maneira formal, 
nos negocios ou comercios dixitais, o que xa 
é un avance respecto da normativa anterior. 
Tamén tivo un maior calado nos usuarios; 
son conscientes dunha serie de dereitos 
que co RGPD quedaron mellor definidos e 
como consecuencia notouse un aumento 
no exercicio dos mesmos. Queda moito por 
facer, pero iso é algo do que os profesionais 
da privacidade somos conscientes, polo que 
estamos preparados para afrontar o reto.

- Que fai falta para a súa plena implementa-
ción nas empresas e nas AAPP?
- Na miña opinión, creo que o punto de par-
tida é unha maior concienciación do ámbito 
público con relación a este dereito. E esta 
concienciación pasa nun primeiro momento 
por unha maior formación dos empregados 
públicos para que poidan detectar situacións 
que poderían afectar negativamente ao de-
reito fundamental á protección de datos.

Neste sentido, a figura do delegado de Pro-
tección de Datos debería axudar a mellorar o 
nivel de cumprimento nas AAPP, pero coido 
que, neste punto, polo menos de momento, 
percibo certo fracaso, tendo en conta que, na 
miña experiencia, os delegados de Protec-
ción de Datos de moitas administracións non 
están preparados para o nivel de esixencia 
que require ese cargo.

Doutra banda, o feito de que ás AAPP non 
se lles poidan sancionar economicamente 
por vulnerar a normativa de protección de 
datos non axuda a trasladar unha sensación 

de seriedade no cumprimento do dereito á 
protección de datos. 

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- Destacaría os esforzos que se están a reali-
zar a nivel lexislativo no ámbito xudicial para 
tentar reducir a distancia entre os avances 
tecnolóxicos e o sistema xudicial, tanto no 
que a procesos se refire como en garantías 
para o cidadán.

Somos conscientes que o Dereito sempre 
irá detrás da tecnoloxía, pero o que precisa-
mente puidemos experimentar no IURISTIC-
GAL de 2015 foron eses avances lexislativos 
para colmar algunhas situacións que viñan 
requirindo de interpretacións analóxicas for-
zadas, para poder dar unha resposta xurídica 
rigorosa.

- Cales cre que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán con rela-
ción á aplicación da tecnoloxía na contorna 
xudicial, novos delitos... e cales cre que 
poderían converterse en tema das próxi-
mas edicións?
- Considero que un dos retos futuros vai estar 
relacionado coa Intelixencia Artificial. Por 
unha banda, os avances neste tipo de tecno-
loxía farannos dubidar do que estamos a ver 
ou a escoitar nun vídeo, grazas á facilidade 
para realizar alteracións audiovisuais, que 
hoxe só están ao alcance de especialistas 
experimentados. Doutra banda, non desboto 
que, no medio prazo, a Intelixencia Artificial 
poida empezar a adoptar certas decisións no 
ámbito xudicial que actualmente son realiza-
das por unha persoa humana. 

Debemos, por tanto, estar atentos á evolu-
ción desta tecnoloxía para que o Dereito poi-
da reaccionar canto antes, e ofrecer solucións 
específicas aos problemas que se deriven da 
esta tecnoloxía.

 Samuel Parra é avogado 
especializado en Dereito Tecnolóxico e 
Transparencia, con máis de 15 anos de 
experiencia profesional no sector da 
protección dos datos persoais. A súa 
actividade divulgadora nestes ámbitos 
levouno a obter o Premio á Mellor Web de 
Protección de Datos pola Comunidad de 
Madrid pola súa web samuelparra.com. 
Ademais, foi recoñecido en 2019 e 2020 
co premio Best Lawyer pola clasificación 
mundial The Best Lawyers, na categoría de 
privacidade e protección de datos.

Posúe unha dilatada experiencia na 
defensa letrada dos intereses de particu-
lares, xornalistas e institucións en materia 
de acceso á información pública e exerce 
como profesor en diversas institucións 
públicas e privadas. Na actualidade dirixe 
a consultora ePrivacidad.

 Samuel Parra Samuel Parra

“Non descarto que a Intelixencia “Non descarto que a Intelixencia 
Artificial poida empezar a Artificial poida empezar a 
adoptar certas decisións no adoptar certas decisións no 
ámbito xudicial que actualmente ámbito xudicial que actualmente 
son realizadas por unha persoa” son realizadas por unha persoa” 

CONSIDERO QUE UN DOS 
RETOS FUTUROS VAI 
ESTAR RELACIONADO COA 
INTELIXENCIA ARTIFICIAL 

 VI Edición - 2016 VI Edición - 2016



Cunha clara orientación de profundar na nova realidade tecnolóxica e analizar as 
súas implicacións prácticas e xurídicas para a actividade diaria dos nosos órga-
nos xudiciais, forzas e corpos de seguridade, peritos e demais profesionais e xu-
ristas, desenvolvíase no ano 2017 a VII edición do IURISTICGAL con Mar Pereira, 

directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como encargada da 
apertura da edición xunto con Marcos Mata, presidente do CPETIG. 

Mantendo a tónica de excelencia que marcou e de seguro marcará todas as edicións, 
expertos do ámbito da avogacía, a enxeñaría informática, a maxistratura e as forzas de 
seguridade do Estado, deron unha visión integral da ciberseguridade e da revolución 
que supón a intelixencia artificial na aplicación da lei.  Esta complexa realidade aborda-
da baixo o paraugas temático desta edición “Ciberseguridade, Privacidade e Intelixencia 
Artificial” marcou as necesidades no eido do Dereito, deixando patente que os profesio-
nais da xustiza están obrigados a coñecer, interpretar e aplicar as tecnoloxías para dar 
unha resposta acorde aos crecentes requirimentos.

Partindo ademais dos obxectivos de formación, buscábase nesta edición informar e 
concienciar aos xuristas dos avances en materia probatoria nos casos en que interveña 
o factor informático no proceso, dotar de maior seguridade xurídica á nova realidade 
tecnolóxica á vez que incrementar a efectividade e a eficiencia da nosa administración 
xudicial co uso das novas ferramentas electrónicas e forenses. 

Para isto, as ferramentas usadas foron as charlas maxistrais de relatores como Alejan-
dro Sánchez del Campo Redonet, cunha orientación no eido do legaltch e na transfor-
mación dixital no sector legal quen relatou o tema “O xuíz robot: a intelixencia artificial 
na interpretación e aplicación da lei”; Ofelia Tejerina, presidenta da Asociación de Inter-
nautas enfocándose na “Privacidade e dereitos fundamentais na sociedade da informa-
ción”; e Pilar Vila, enxeñeira informática, analista forense e perito xudicial informático, co 
punto “Ciberseguridade e peritaxe informática”.  

Sumaron a este evento a súa relevante traxectoria profesional Juan Antonio Frago 
Armada, fiscal en Delitos Económicos da Fiscalía da Coruña profundando no tema ”A 
e-xustiza mito ou realidade?” e  Manuel Guerra, membro da Sección Técnica da Unidade 
Central de Investigación Tecnolóxica (UIT) da Policía Nacional co apartado “Ciberdelin-
cuencia desde outro punto de vista”. 

“Lex futura: Privacidade e xustiza ante un mundo plenamente dixital” marcou o diá-
logo da mesa redonda moderada por Víctor Salgado que serviu para por punto e final 
a unha nova sesión de networking, formación e futuro como explicaría no peche do 
evento Marcos Mata, presidente do CPETIG. 
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-Que supuxeron os recen-
tes ciberdelitos para o 
labor policial?
- Hoxe en día existen 

organizacións criminais que ofrecen 
servizos de CaaS (Crime as a Service); 
é dicir, ofrecen os seus servizos de 
ciberdelincuencia para que un terceiro 
os poida contratar e cometer todo tipo 
de ciberataques, que o cliente non ten 
capacidade ou coñecementos para 
executar. Isto implica unha alta especia-
lización dos cibercriminais para poder 
cumprir cos seus “contratos”. A nivel 
policial, implica unha alta esixencia en 
canto a coñecementos e de especiali-
zación dos axentes dedicados á loita 
contra o cibercrime. 

- Cales son os desafíos que temos por 
diante na loita contra o cibercrime?
- Para loitar contra as novas técnicas 
cibercriminais requírese unha forte 
especialización e formación de todos 
os operadores dedicados á loita contra 
o cibercrime, desde servizos policiais, 
administración de xustiza e operadores 
de servizos dixitais. Ademais, requírese 
colaboración entre todos estes opera-
dores para que a información poida fluír 
de maneira eficaz.

-  Que destacaría da edición na que 
participou, especialmente no relativo 
ao nexo entre a contorna tecnolóxica e 
o sistema xudicial?
- Para a loita contra o cibercrime 
necesítase unha estreita colaboración 
entre todos os operadores implicados, 
por suposto, entre o sistema xudicial 
e os operadores tecnolóxicos. Eventos 
como o IURISTICGAL, no que participan 
xuíces; policías; letrados e empresas 
tecnolóxicas, permiten que esta colabo-
ración se afiance e sexa posible levala a 
un nivel superior.  

- Cales cre que serán as tendencias ou 
os novos escenarios que se xerarán en 
relación á aplicación da tecnoloxía na 
contorna xudicial, novos delitos,... e 
cales cre que poderían converterse en 
tema das próximas edicións?
- O cibercrime non para de evolucionar, 
por tanto o camiño a seguir será o que 
as tendencias neste tipo de delitos 
vaian marcando. Non nos equivocare-
mos ao pensar que as novas tendencias 
incluirán fraudes con criptomoedas ou 
filtración de información confidencial 
na DarkWeb, por suposto o ransomware 
2.0 terá moita importancia durante os 
próximos anos.

 Manuel Guerra é analista foren-
se na Sección Técnica da Unidade Central 
de Investigación Tecnolóxica, UIT, da 
Policía Nacional. Investigador especializa-
do en delitos cometidos a través das novas 
ferramentas ou con axuda destas. Destaca 
na súa faceta como analista forense infor-
mático e de ciberseguridade. Amais, posúe 
un perfil activo en redes sociais dende as 
que ofrece, tal e como el mesmo define, 
“consellos e aventuras baixo o alias de @
CiberPoliES”.

 VII Edición - 2017 VII Edición - 2017Manuel GuerraManuel Guerra

“Para loitar contra as novas “Para loitar contra as novas 
técnicas cibercriminais técnicas cibercriminais 
requírese unha forte requírese unha forte 
especialización e formación”especialización e formación”

PARA A LOITA CONTRA O 
CIBERCRIME NECESÍTASE 
UNHA ESTREITA 
COLABORACIÓN ENTRE TODOS 
OS OPERADORES IMPLICADOS
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-Respéctanse os dereitos funda-
mentais en Internet? 
- Se a pregunta se refire a un res-
pecto legal, por suposto temos 

normas suficientes como para que poida ser 
garantido o efectivo exercicio dos dereitos 
fundamentais nas redes. Temos, ademais do 
dereito interno e comunitario, convenios in-
ternacionais que non só declaran a existencia 
destes dereitos, tamén en Internet, senón que 
promoven a colaboración policial e xudicial 
que permite perseguir infraccións, especial-
mente os casos máis graves. 

Se a pregunta se refire á posibilidade de 
perseguir realmente as infraccións, temos que 
ser conscientes de que os recursos materiais 
dos que dispomos en cada país son limitados, 
tanto para que as autoridades policiais poidan 
solicitar probas electrónicas abondas sobre 
os feitos e autoría, como para que os tribunais 
poidan asumir correctamente o volume de 
infraccións de dereitos dixitais cada día.

- Cales son os futuros desafíos para prote-
xelos?
- Os vindeiros retos na defensa dos dereitos 
fundamentais fronte ao mal uso da tecnoloxía 
iranos mostrando a propia evolución desta. 
As normas e os recursos de aplicación efectiva 
vanse actualizando aos poucos de forma 
responsable e de maneira que nos permitan 
a súa aplicación perdurable no tempo. Hoxe 
podemos falar de cautelas respecto ao uso 
da Intelixencia Artificial e no que se refire ao 
uso das neuro-tecnoloxías como cuestións de 
interese a nivel internacional.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- Pasaron xa 5 anos de entón e, ademais, nun 
contexto de desenvolvemento tecnolóxico e 
de implementación especialmente veloz pola 

pandemia. Como cambios destacables pode-
mos mencionar o considerable aumento do 
número de usuarios de Internet conscientes 
dos riscos, tanto económicos como persoais, 
dun mal uso das redes sociais, por exem-
plo. Podemos destacar tamén unha maior 
conciencia xudicial da cantidade de vítimas 
de delitos informáticos que se producen ao 
ano no noso país e a necesidade de protexer 
á parte máis vulnerable. Con todo, facendo 
balance do que ocorreu nos últimos 20 anos 
respecto da evolución xurídica en materia de 
tecnoloxías, as conclusións seguen sendo ne-
gativas. Considero que poderiamos telo feito 
mellor e que temos aínda moito que facer 
pola realidade dixital na que vivimos.

- Cales cree que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán con relación 
á aplicación da tecnoloxía na contorna 
xudicial, novos delitos... e cales cree que 
poderían converterse en tema das próximas 
edicións?
- Non cabe dúbida de que a formación cidadá 
e profesional seguirá sendo un tema estrela. 
Entre as novidades, podemos mencionar a xe-
neralización das funcionalidades da tecnoloxía 
5G e 6G, que nos vai a traer tantos beneficios 
como problemas, algo no que teremos que 
seguir traballando xuristas e tecnólogos da 
man. 

Afortunadamente, cada vez é menor a 
distancia entre ambos os sectores e cada día 
entendémonos mellor. Por outra banda, de-
beriamos empezar falar seriamente de se che-
gou o momento de empezar a traballar nunha 
xurisdición propia para o ámbito tecnolóxico.

 Ofelia Tejerina é avogada e 
conta cun Máster en Dereito Informático 
pola UCM, onde ademais é doutora en 
Dereito Constitucional. Desde 2019 é 
presidenta da Asociación de Internautas 
e participa como membro no Grupo de 
Expertos en Dereitos Dixitais e a loita 
contra a desinformación, para o Goberno. 
Ademais, forma parte do Comité Científico 
da revista TELOS, Fundación Telefónica e é 
coordinadora de actividades no Observato-
rio New Law. 

“Constátase un aumento do “Constátase un aumento do 
número de usuarios de Internet número de usuarios de Internet 
conscientes dos riscos, tanto conscientes dos riscos, tanto 
económicos como persoais, dun económicos como persoais, dun 
mal uso das redes sociais”mal uso das redes sociais”

TEMOS NORMAS 
SUFICIENTES COMO PARA 
QUE POIDA SER GARANTIDO 
O EFECTIVO EXERCICIO DOS 
DEREITOS FUNDAMENTAIS 
NAS REDES
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Privacidade, Blockchain e Ciberseguridade, título da VIII edición, foron os fíos 
condutores dunha Xornada que partía co obxecto de profundar na nova rea-
lidade tecnolóxica derivada do blockchain e nos conceptos de privacidade e 
ciberseguridade, analizando as súas implicacións xurídicas. 

Nesta edición volverían a facer a súa intervención o vicepresidente da Xunta de 
Galicia e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, 
e Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, xunto 
ao anfitrión e presidente do CPETIG; Marcos Mata. 

O panel de expertos do IURISTICGAL 2018 estivo formado por Santiago Márquez 
Solís, CTO en Clluc e autor do libro “Bitcoin: Guía Completa da Moeda do Futuro”, que 
ofreceu unha charla sobre o “Blockchain e a Lei'. Luís de Salvador Carrasco, subdirec-
tor xeral adxunto da Inspección de Datos da AEPD, incidiu na “Privacidade e dereitos 
fundamentais na sociedade da información”. Pola súa banda, Silvia Barreira, inspectora 
da UIT da Policía Nacional, fixo unha intervención sobre a “Investigación de ciberdelitos 
nun mundo dixital”, e Eloy Velasco, maxistrado da Audiencia Nacional, complementou 
o panel de relatores coa súa intervención “Efectividade na persecución dixital de deli-
tos e a súa validez probatoria. É suficiente, como podemos mellorar?”

Como é habitual nestas xornadas, buscouse que o peche da actividade estivese mar-
cado por unha sesión de colaboración e exposición de diversos puntos de vista entre 
relatores e asistentes; neste caso fíxose coa mesa redonda : 'Quo vadis seguridade TIC-
xurídica?', moderada por Víctor Salgado, avogado TIC e director técnico do evento. 
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-Asimilamos como sociedade 
a gran protección que nos 
brinda o RGPD e a AEPD en 
particular?

- Efectivamente, o Regulamento Xeral da 
Protección de Datos (RGPD) é unha ferra-
menta para a protección da sociedade dixital 
na que se ve envolto todo aquilo que nos 
resulta cotián; a dixitalización non fixo máis 
que comezar se temos en conta o desenvol-
vemento da humanidade. Se entendemos 
que o RGPD é unha ferramenta de protec-
ción, a Axencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) é o instrumento que garante a 
súa aplicación.

Non son poucos os cambios que o RGPD 
supón, tanto para os responsables como 
para as autoridades de control e, en espe-
cial, para os propios interesados. Desde a 
AEPD fomos conscientes das consecuencias 
culturais e económicas que o Regulamento 
implicaba para nosa sociedade. Por iso, no 
desenvolvemento da LOPDGDD 3/2018 de 
Protección de Datos Persoais e garantía dos 
dereitos dixitais vimos unha oportunidade 
para incorporar elementos que quedaban 
fóra do propio RGPD, tan esenciais como:
 - A neutralidade de Internet; o dereito de ac-
ceso a Internet de maneira que aumenten 
as brechas de xénero; as brechas derivadas 
das diferenzas socioeconómicas entre os 
cidadáns; as brechas xeracionais ou as 
brechas derivadas doutras situacións, como 
a localización xeográfica.

 - A consideración da seguridade dixital como 
unha extensión máis do mundo real.

 - A importancia de garantir a educación 
dixital no sistema educativo, tanto ao 
alumnado como ao profesorado nas súas 
competencias dixitais, incluíndo a necesaria 
formación no desenvolvemento curricular 
dos futuros profesionais. 

 - A necesidade de especial protección aos 
menores en Internet, aliñando a nosa Lei 

Orgánica coa especial consideración que 
o propio RGPD reserva para este colecti-
vo especialmente vulnerable no ámbito 
dixital en xeral, todo o referido aos dereitos 
dixitais, que, aínda que seguen sendo unha 
extensión dos dereitos xa existentes no 
mundo físico, supuxeron un novo factor 
de concienciación para responsables e 
cidadáns.
Como comentaba inicialmente, se mira-

mos o desenvolvemento da humanidade, 
a dixitalización é unha pequena xanela de 
tempo que acaba de abrirse. A Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos supuxo o 
comezo da protección de datos con carácter 
previo á dixitalización, polo que o desen-
volvemento deste dereito fundamental 
poderiamos dicir que, ata o momento, pasou 
por tres fases:
 - A primeira delas empezaría en 1948 coa 
citada Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos, que no seu artigo 12 expuña a 
necesidade de dispor de protección legal 
ou normativa legal para garantir que nin-
guén fose obxecto de inxerencias arbitra-
rias na súa vida privada. Este foi o punto 
de partida no que os Estados comezaron a 
desenvolver as súas respectivas normativas.

 - A segunda, a nivel nacional, coa chegada 
da LORTAD e a LOPD, cando sentaron as 
bases para os tratamentos de datos no 
ámbito dixital e non dixital (expresado na 
terminoloxía das anteriores normativas no 
ámbito dos tratamentos automatizados e 
non automatizados).

 - Finalmente, un terceiro momento desde o 
que podemos considerar o RGPD como un 
punto de inflexión evidente, pois ten un 
enfoque eminentemente orientado a previr 
as posibles colisións que a economía dixital 
pode implicar para os dereitos e liberdades 
das persoas físicas. Neste sentido, o antes 
coñecido como “tratamento non automati-
zado” practicamente desapareceu.

 Mar España Martí é directora 
dende xullo de 2015 da Axencia Española 
de Protección de Datos (AEPD). 

Licenciada en Dereito pola Universida-
de Pontificia de Comillas, Mar España é 
funcionaria de carreira do Corpo Superior 
de Administracións Civís do Estado na 
especialidade xurídica desde 1989.

Ten un Máster da Universidade de 
Alcalá en Protección Internacional dos 
Dereitos Humanos e é experta en xestión 
en entidades sen ánimo de lucro.

Ao longo da súa carreira profesional 
traballou en diferentes institucións como 
o Defensor del Pueblo, o Instituto de la 
Mujer ou a Administración autonómica de 
Castela–A Mancha.

Participou como profesora en másteres 
na Universidade de Alcalá, a Universidade 
Rey Juan Carlos e o ICADE e foi relatora en 
diversas xornadas nacionais e internacio-
nais relacionadas cos dereitos humanos e 
as novas tecnoloxías

“A dixitalización da Xustiza “A dixitalización da Xustiza 
debe ter por obxectivo reducir debe ter por obxectivo reducir 
o volume de esforzo humano o volume de esforzo humano 
e, tamén, garantir os dereitos e e, tamén, garantir os dereitos e 
liberdades das persoas físicas”liberdades das persoas físicas”
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A EDUCACIÓN DIXITAL 
DO MENOR E DOUTROS 
COLECTIVOS COMO OS 
NOSOS MAIORES SON, O 
PRINCIPAL DESAFÍO PARA 
QUE OS NOSOS DEREITOS 
NON POIDAN VERSE 
AFECTADOS POLAS NOSAS 
ACTIVIDADES DIXITAIS OU  
DE TERCEIROS

Se queremos garantir a protección das per-
soas físicas fronte aos posibles riscos dixitais 
a regulación é unha ferramenta básica que 
debe estar acompañada doutras accións como 
algunhas das que desenvolvemos na AEPD. 
Un exemplo é o noso Canal Prioritario (unha 
ferramenta creada para solicitar a retirada 
de fotografías, vídeos ou audios de contido 
sexual ou violento en Internet publicados sen 
o consentimento das persoas afectadas) que 
demostrou ser unha forma eficaz á hora de 
previr danos ás persoas.

Naqueles países que non contan cunha 
normativa de protección de datos e unha au-
toridade de control que garanta este dereito, 
as reclamacións relacionadas cos seus datos 
persoais é probable que terminen na vía xudi-
cial. Esta implica observar uns procedementos 
concretos e uns prazos que, en ocasións, non 
son o suficientemente áxiles para resolver 
este tipo de reclamacións. A vía xudicial 
está deseñada para que os procedementos 
desenvólvanse coas máximas garantías, o que 
implica que as sentenzas requiren un período 
de tempo de desenvolvemento durante o 
cal os danos para a reputación ou a privaci-
dade dos interesados poden implicarlles un 
maior prexuízo. Por tanto, a existencia dunha 
autoridade de control en protección de datos 
supón unha maior axilidade, á que a AEPD 
sumou unha canle específica para a retirada de 
contidos inapropiados de Internet, en moitas 
ocasións antes de 72 horas e cunha porcenta-
xe de efectividade que rolda o 90 por cento.

En suma, poderiamos dicir que, a medida 
que os dereitos dixitais vaian sendo unha reali-
dade e a cultura dixital non se limite exclusiva-
mente a utilizar dispositivos dixitais, senón que 
se atope soportada por unha conciencia de 
seguridade, e tras esta exista unha educación 
dixital avalada polas autoridades de control, 
poderemos afirmar como sociedade que co-
mezamos a asimilar a protección que nos brin-
da o RGPD coa axuda da LOPDGDD. Iniciamos 
o camiño, pero este non termina na medida en 
que a tecnoloxía siga evolucionando.

- Cales son os desafíos que se presentan para 
a defensa dos nosos dereitos na contorna 
tecnolóxica actual?
- Ademais do que xa sinalei, en primeiro lugar, 
falariamos tanto do desafío da educación 
dixital como do desafío que implica garantir o 
dereito á seguridade dixital. Cando unha per-
soa utiliza un dispositivo dixital desde a idade 
preescolar dicimos que é un “nativo dixital”, 
pero esta condición  non inclúe a condición 
de estar educado dixitalmente ou ser capaz de 

utilizar a tecnoloxía cuns mínimos de seguri-
dade. 

Desde logo, a educación dixital do menor e 
doutros colectivos como os nosos maiores son, 
talvez, o principal desafío para que os nosos 
dereitos non poidan verse afectados polas 
nosas actividades dixitais ou as actividades di-
xitais de terceiros, tanto de responsables como 
doutros cidadáns. 

O RGPD non impide o uso da tecnoloxía, 
pero esixe obrigas que, por suposto, requiren 
tempo, esforzo e recursos aos responsables. A 
privacidade esixe tempo e esforzo, pero son 
problemas menores se os comparamos coas 
consecuencias que pode ter para os interesa-
dos e mesmo para os propios responsables, e 
non estou a facer alusión ao poder sanciona-
dor das autoridades de control.

Desde as autoridades de control facemos 
un esforzo para que os desenvolvementos tec-
nolóxicos inclúan un factor tan humano como 
pode ser o factor ético.

Os algoritmos non poden constituírse en 
xuíces que ditan sentenzas, son ferramentas 
útiles para guiar as decisións dos responsa-
bles e nunca deben substituílos, xa que este 
é sempre quen, en última instancia, toma 
as decisións en cada momento con relación 
a un tratamento de datos persoais nos que 
se poñen en xogo dereitos e liberdades das 
persoas físicas.

A medida que as nosas actividades dixi-
tais aumentan, van aparecendo novos retos 
-como as adiccións, falsas noticias, etc.- que 
poden supor un impacto na nosa sociedade 
e, en especial, para o noso Estado de Dereito. 
Internet pasou de ser bandeira ou sinónimo de 
liberdade a supor un risco para os dereitos e 
liberdades; a nosa misión non é outra que a de 
impedir os riscos facilitando e harmonizando o 
desenvolvemento da economía dixital.

- Que dereitos e colectivos son os máis amea-
zados na Rede?
- Se temos que mirar aos colectivos máis 
ameazados debemos ter en conta que o RGPD 
concede unha especial protección ás persoas 
en risco de exclusión social e aos menores.

A constante evolución das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación, e o uso inten-
sivo que delas facemos unha inmensa maioría 
da poboación, cambiou a paradigma da nosa 
forma de vida facéndoa depender dos servizos 
que nos proporciona Internet: comunicación, 
información, lecer, viaxes, alertas e outros 
moitos que diariamente nos ofrecen desde o 
mundo online. Esta situación agudizouse coas 
medidas e as consecuencias da COVID 19.
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A CONSTANTE EVOLUCIÓN 
DAS TECNOLOXÍAS 
DA INFORMACIÓN E A 
COMUNICACIÓN, E O USO 
INTENSIVO QUE DELAS 
FACEMOS, CAMBIOU 
A PARADIGMA DA 
NOSA FORMA DE  VIDA 
FACÉNDOA DEPENDER 
DOS SERVIZOS QUE NOS 
PROPORCIONA INTERNET

IURISTICGAL. ANTOLOXÍA 2010 - 2022

Como se recolle na Memoria de 2020 da 
Fiscalía Xeral do Estado, e xa advertía a propia 
Fiscalía de Criminalidade Informática antes da 
pandemia, en 2019 constatouse un incremen-
to dos ciberdelitos, en especial das estafas e 
as defraudacións. E non podemos pasar por 
alto que estes delitos, ademais de perpetrarse 
a través do TIC, implican a utilización ilícita de 
datos ou de información persoal.

Na AEPD somos plenamente conscientes 
desta situación, na que o tratar información 
persoal sen cumprir a normativa sobre protec-
ción de datos é clave na comisión dos ciber-
delitos, como tamén somos conscientes de 
que se poden chegar a cometer sen que exista 
consciencia do alcance penal destes feitos. 
Por iso, desenvolvemos diversas accións coa 
finalidade de proporcionar información sobre 
as consecuencias destas condutas, así como 
pautas básicas para evitar ser vítima delas, e 
mesmo o seu autor, por descoñecemento. 

Unha primeira iniciativa expúxose no ámbi-
to dos menores de idade por ser un colectivo 
proclive non só a ser vítima de ciberdelitos 
-con graves danos para o seu desenvolve-
mento e futuro como persoas- senón tamén a 
cometelos de maneira inconsciente. En 2016, 
a Axencia publicou a guía Sé legal en internet 
dirixida aos propios menores, e o seu correlato 
para pais e educadores Enséñales a ser legal 
en internet, nas que se facilitan orientacións 
e consellos útiles co obxecto de evitar que os 
menores cometan delitos ou favorezan coa 
súa conduta a comisión por terceiros, sen ser 
conscientes diso, con especial atención ás 
situacións de ciberacoso a outros compañei-
ros ou profesores, o sexting ou o grooming. 
Estes recursos complementáronse cunha serie 
de vídeos dirixidos aos menores chamada Tú 
controlas en internet, que foron distribuídos 
a través da comunidade educativa e demais 
institucións e axentes implicados. 

En maio de 2018 presentouse, coa presenza 
da Fiscal de Criminalidade Informática, a guía 
e fichas sobre Protección de Datos y Prevención 
de Delitos. A guía repasa as condutas tipifica-
das como delito nas que o uso de datos ou 
información persoal de maneira ilícita a través 
de internet constitúe un dos seus elementos 
principais, como nos delitos de descubri-
mento, revelación de segredos e integridade 
persoal, ameazas, coaccións, acoso, calumnias 
e inxurias, suplantación de identidade, odio, 
estafas (phishing, carding) ou danos informá-
ticos.

Coa vontade de dar un paso máis e de 
ofrecer unha ferramenta de servizo público 
reparadora que minimice na medida do posi-

ble os danos que estes feitos poden producir, 
sen prexuízo da súa cualificación como delitos 
polos xulgados e tribunais de xustiza, o 24 de 
setembro de 2019 a Axencia puxo en marcha 
un instrumento novo nos países da nosa 
contorna, o Canal Prioritario, ao que me referín 
anteriormente, para tramitar con carácter de 
urxencia as denuncias sobre a circulación de 
fotografías, vídeos, audios ou información de 
contido sexual, violento, de acoso, ou vexato-
rio que causan graves danos ás persoas ás que 
se refiren, en especial mulleres, menores e ou-
tros colectivos vulnerables, garantindo que se 
poidan adoptar medidas cautelares encami-
ñadas á súa supresión e a poñer fin á difusión 
deste tipo de contidos a través de Internet.

No ámbito específico do comercio electróni-
co, que constitúe un dos servizos da Socieda-
de da Información en continuo crecemento 
e no que se producen situacións de fraude 
que igualmente poden ser constitutivas de 
delito, a Axencia, coa colaboración do INCIBE, 
a autoridade de consumo e a Policía Nacio-
nal, publicou en 2017 unha guía de Compra 
segura, que inclúe unha serie de orientacións 
e consellos para recoñecer as fraudes, evitalos 
e saber como actuar no caso de ser vítima 
dalgún deles.

Por último, quixera facer unha referencia ao 
Pacto Digital para la Protección de las Personas, 
lanzado pola AEPD, que implica un compromi-
so das entidades adheridas (nestes momentos 
máis de 400 do sector privado coa responsabi-
lidade no ámbito dixital) que inclúe as obrigas 
derivadas do marco normativo aplicable e un 
apartado sobre as distintas responsabilidades 
nas que se pode incorrer por non observar a 
normativa de protección de datos, entre elas 
a responsabilidade penal, ademais da civil, 
administrativa mesmo no ámbito educativo.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- A dixitalización da Xustiza é xa unha reali-
dade e a Administración Electrónica é unha 
das pezas claves para a materialización desta 
dixitalización.

Non cabe dúbida de que a dixitalización da 
Xustiza debe ter por obxectivo, non unica-
mente reducir o volume de esforzo humano, 
senón o de garantir os dereitos e liberdades 
das persoas físicas nun contexto no que a 
automatización das decisións pode implicar 
a perda de liberdade para unha persoa. De 
novo, o RGPD convértese nunha garantía para 
as liberdades das persoas físicas. 
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A tecnoloxía non pode crear rumbos e me-
nos cando falamos de colectivos vulnerables. 
A Intelixencia artificial (IA) é unha tecnoloxía 
que nos proporciona, e pódenos proporcio-
nar, grandes beneficios. Con todo, é necesario 
protexerse da mala praxe no uso da IA. A IA 
non é un todo ou nada, non hai que demoni-
zarla, pero tampouco é a panacea tecnolóxi-
ca, social e económica.

Finalmente, hai que entender que o Regu-
lamento ten o obxectivo principal de protexer 
ás persoas, pero ten un segundo obxectivo 
que é o de garantir o correcto desenvolve-
mento da tecnoloxía garantindo a protección 
dos cidadáns, cuestión que adquire unha 
maior relevancia cando trasladamos as posi-
bles consecuencias ao marco dos procede-
mentos xudiciais.

- Cales cre que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán en relación 
á aplicación da tecnoloxía na contorna xudi-
cial, novos delitos... e cales cre que poderían 
converterse en tema das próximas edicións?
- A automatización da Xustiza e, por tanto, o 
control que a propia Xustiza debe ter en conta 
en relación coas decisións automatizadas 
que puidesen tomarse con base nas ditas 
decisións automatizadas. Neste ámbito, a 
IA é unha ferramenta que debe orientar aos 
profesionais con carácter xeral pero non debe 
supor un condicionamento en ningún dos 
ámbitos de actividade e menos cando se trata 
das investigacións ou das decisións xudiciais.

O dereito á protección de datos e os princi-
pios éticos son os principios que deben guiar 
as actividades xudiciais. O feito de reducir as 
actividades xudiciais á utilización de ferra-
mentas lévanos a unha interpretación “perver-
sa” das decisións xudiciais. Dito doutra forma, 
as decisións xudiciais poderían ser tomadas 
polos desenvolvedores dos algoritmos, o que 
ademais dun prexuízo para os interesados 
convértese nun prexuízo para a independen-
cia xudicial e, por extensión, para a soberanía 
nacional. E, en definitiva, para o noso Estado 
de Dereito.

Novamente, o RGPD convértese nunha 
ferramenta para a protección dos dereitos e 
liberdades das persoas, pero os principios de 
protección de datos deben ter tamén en con-
ta os principios éticos que emanan de cada 
sociedade. O dereito á protección de datos 
configúrase como un ecosistema de protec-
ción baseado en ferramentas de responsa-
bilidade activa que, entre outros obxectivos, 
ten a misión de protexer ás persoas fronte 
ás decisións automatizadas que puidesen 

resultar dos algoritmos de IA en combinación 
con outras tecnoloxías. É precisamente neste 
punto onde todos os actores que entran en 
xogo no deseño, no desenvolvemento, a 
configuración e as decisións nas que as novas 
tecnoloxías vense implicadas deben incluír 
os valores e principios do Estado de Dereito 
co fin de axustarse ao Dereito Internacional, 
en particular á Carta de Nacións Unidas e as 
obrigas dos Estados Membros en materia de 
Dereitos Humanos.

Entre os valores aos que a Recomendación 
sobre ética da UNESCO fai referencia, atópase 
a dignidade inviolable e intrínseca de cada 
ser humano como a base do sistema univer-
sal, indivisible, inalienable, interdependente 
e interrelacionado de dereitos humanos e 
liberdades fundamentais, o que implica de 
forma directa unha íntima conexión co derei-
to á protección de datos e o dereito á Xustiza. 
E en definitiva, unha íntima conexión do 
dereito á protección de datos cos principios e 
valores éticos do Estado de Dereito, enten-
dendo estes valores como ideais que motivan 
a orientación das medidas de política e as 
normas xurídicas, é dicir, un comportamento 
desexable que representa os fundamentos 
dos principios e reflicten os valores subxacen-
tes de maneira concreta ou obxectiva. 

Como pode observarse, das recentes publi-
cacións que a AEPD veu realizando, estamos 
a facer un gran esforzo para orientar as nosas 
estratexias e accións a estes obxectivos de 
acordo coa nosa política de responsabilidade 
social corporativa e os ODS marcados desde 
a UNESCO. 

En definitiva, a Recomendación da UNESCO 
vén reflectir unha serie de puntos que pode-
rían supor fricción entre o desenvolvemento 
da tecnoloxía de IA e os dereitos e liberdades 
das persoas. Aos xa sinalados e, sen ánimo de 
exhaustividade, podemos engadir o risco que 
implican as decisións automatizadas; a falta 
de transparencia e explicabilidade; a perda de 
responsabilidade e rendición de contas que 
se atopa estreitamente vinculada ao principio 
de responsabilidade activa do RGPD.

O DEREITO Á PROTECCIÓN 
DE DATOS E OS PRINCIPIOS 
ÉTICOS SON OS PRINCIPIOS 
QUE DEBEN GUIAR AS 
ACTIVIDADES XUDICIAIS
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-Estamos preparados para a 
crecente onda de ciberdeli-
tos que estamos a sufrir?

- Desde o punto de vista 
do usuario, non. Confúndense termos 
como a usabilidade co coñecemento 
en ciberseguridade. Ninguén dubida de 
que cada vez temos máis integrada a 
tecnoloxía nas nosas vidas e que as novas 
xeracións emprégana de forma instintiva. 
Pero ese coñecemento do medio tecno-
lóxico e as súas aplicacións non implica 
que coñezamos os seus riscos e saibamos 
responder adecuadamente a eles cando 
sufrimos un incidente. A brecha entre 
ambos estase acrecentando.

Se falamos desde o punto de vista 
empresarial, os estudos das empresas de 
ciberseguridade manifestan que só un 3% 
de empresas están preparadas para facer 
fronte a un incidente. Falamos de grandes 
empresas que xa integraron departa-
mentos IT e cumpren, ou tentan cumprir, 
coas normativas de ciberseguridade. 
Pero o autónomo, a pequena e mediana 
empresa, a micropeme, que conforman o 
gran tecido empresarial, non incorporan 
elementos de ciberseguridade nin moito 
menos cultura de concienciación e segu-
ridade dixital. Vese día a día nos ataques 
denunciados que non contan cun mínimo 
plan de resposta ante incidentes, ataques 
e fraudes tecnolóxicos.

E, por último, en referencia aos actores 
encargados da prevención, investigación 
e persecución de delitos tecnolóxicos, 
actores xudiciais, investigadores, forzas e 
corpos de seguridade, aínda queda moita 
formación por realizar e recursos huma-
nos e técnicos que destinar. 

Sabemos que a ciberdelincuencia é nes-
te momento o tipo de criminalidade máis 
rendible e nunca actividade tan prolixa 
atopará unha resposta proporcional. O 

que sabemos é que seguirá aumentando 
de forma notable e que, aínda que sexa un 
tipo de criminalidade “non visible”, unha 
resposta contundente esixe unha prepara-
ción previa planificada e madura que non 
se consegue en dous días.

- Que se pode facer desde a Policía para 
aumentar o coñecemento e a sensibiliza-
ción dos profesionais e da sociedade en 
xeral? Fálenos, por favor, do seu recente 
labor respecto diso.
- Desde a Policía Nacional coordinamos 
o que se denomina o Plan Director, con 
grupos dedicados á concienciación e 
estas materias que están en contacto 
directo co cidadán.  Tamén, desde hai 
case 5 anos, púxose en marcha o Proxec-
to de Concienciación e Capacitación en 
Seguridade Dixital, o proxecto Ciberwall, 
coordinado desde a Escola Nacional de 
Policía, ao que eu pertenzo, e que está a 
ter unha gran acollida. É unha formación 
gratuíta e accesible para calquera cidadán 
que se queira formar e imos chegar aos 
100.000 rexistrados de máis de 80 países 
do mundo. Por unha banda, coordinamos 
esta formación online cuxas edicións 
anuais abranguen temáticas e disciplinas 
asociadas á ciberseguridade, tales como 
análise forense, legaltech, cibercrimen, 
seguridade e redes, Intelixencia Artificial, 
concienciación con casos reais e este ano 
imos presentar materias novas como o 
metaverso, tecnoloxías inmersivas ou 
filosofía e tecnoloxía, criptografía, ciber-
seguridade para familias, educadores, por 
poñer un exemplo. 

Ademais, celebramos un congreso anual 
presencial na Escola en Ávila en xuño. Esta 
última edición congregou a máis de 6000 
asistentes, máis de 300 relatorios, obradoi-
ros e actividades prácticas en materia ciber 
con case 170 expertos relatores.

 Silvia Barrera é inspectora de 
Policía Nacional, experta en investiga-
ción do cibercrime e evidencias dixitais. 
Traballou durante máis de 15 anos 
dirixindo grupos de investigación contra os 
delitos online e participado en workgroups 
internacionais en Europol e Interpol nesta 
mesma materia. 

Conta cun Máster en Seguridade Infor-
mática, é analista criptógrafa e está certi-
ficada en recollida de evidencias dixitais e 
especialista en ciencia computacional. Na 
actualidade, forma parte do Proxecto de 
Seguridade e Formación Dixital Ciberwall 
da Policía Nacional na Escola Nacional de 
Policía.

“Os estudos das empresas de “Os estudos das empresas de 
ciberseguridade manifestan ciberseguridade manifestan 
que só un 3% de empresas que só un 3% de empresas 
están preparadas para facer están preparadas para facer 
fronte a un incidente”fronte a un incidente”
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E por suposto, iniciativas como a vosa 
onde tratamos de participar para estar 
en contacto directo con foros, actores e 
as institucións públicas e privadas máis 
especializadas do ámbito da cibersegu-
ridade.

- Que destacaría da edición na que 
participou, especialmente no relativo ao 
nexo entre a contorna tecnolóxica e o 
sistema xudicial?
- Creo que iniciativas deste tipo deberían 
de levarse a cabo de forma máis frecuen-
te xa que é necesaria máis concienciación 
e formación para os actores xudiciais. 
Ademais, estar nun foro de participación 
como este permíteche obter un feedback 
de primeira man, trasladar a experiencia, 
intercambiar información, fomentar a 
coordinación e recoller inquietudes, eivas 
e aspectos nos que mellorar ou incidir. 
Agora, en todas as ordes xurisdiccionais, 
e infinitamente máis no penal, trátase con 
evidencias dixitais e datos de carácter 
electrónico que non levan un tratamento 
correcto por descoñecemento. Hai que 
seguir potenciando a formación e o inter-
cambio de coñecemento.

- Cales cree que serán as tendencias ou 
os novos escenarios que se xerarán con 
relación á aplicación da tecnoloxía na 
contorna xudicial, novos delitos... e cales 
crees que poderían converterse en tema 
das próximas edicións?
- A ciberseguridade e as contornas dixitais 
están a xerar novas formas de interacción 
e comportamento que expoñen retos 
xurídicos canto ao seu enfoque e aborda-
mento. As tecnoloxías inmersivas, tanto 
as implicacións xurídicas e as consecuen-
cias do seu uso (e abuso), o emprego da 

É NECESARIA MÁIS 
CONCIENCIACIÓN E FORMACIÓN 
PARA OS ACTORES XUDICIAIS. 
ESTAR NUN FORO DE 
PARTICIPACIÓN COMO ESTE 
PEMÍTECHE OBTER UN FEEDBACK 
DE PRIMEIRA MAN

ciencia de datos e a Intelixencia Artificial 
na tecnificación das ferramentas de inves-
tigación; a aparición de novos escenarios 
como a condución autónoma, o auxe im-
parable dos eSports e eGames, a evolución 
da cadea de bloques (blockchain), que 
darán lugar a escenarios dixitais coas súas 
evidencias cuxa comprensión e tratamen-
to é necesario.  

E, por último, máis aló da necesaria 
apertura de escenarios, é preciso incre-
mentar o labor de formación, a identifica-
ción e o tratamento de evidencias dixitais 
no curso das investigacións como cloud 
ou as criptomoedas.



Unha edición singular, marcada pola súa brevidade á vez que intensidade foi a 
do ano 2019 na que Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia foi a representante institucional que acompañou a Mar-
cos Mata, presidente do Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en informá-

tica de Galicia (CPETIG) no acto inaugural.  

A “Intelixencia Artificial e Xustiza” centrou a IX edición da Xornada de Informática 
Xudicial e Delitos Informáticos; un espazo privilexiado de encontro que permitiu aos 
profesionais da xustiza coñecer as posibilidades que as novas ferramentas tecnolóxi-
cas abren para a protección dos dereitos, así como a nova realidade que a intelixencia 
artificial xera no ámbito xudicial ou o futuro da proba electrónica.

Considerando a complexidade técnica e casuística destas tecnoloxías así como a 
innovadora lexislación aplicable, a Xornada buscada dar resposta á necesidade de for-
mación dos profesionais da xustiza, profesionais forenses e xuristas en xeral, ao obxec-
to de que coñecesen esta lexislación e a nova realidade tecnolóxica que a orixina, así 
como as novas ferramentas dispoñibles para interpretala correctamente e aplicala ao 
caso concreto.

A edición que se desenvolveuse a través de dúas charlas e unha mesa redonda tivo a 
Moisés Barrio, letrado do Consejo de Estado e autor do libro "Dereito dos robots", como 
encargado da charla "A intelixencia artificial ante o Dereito"; e Eloy Velasco, maxistrado 
da Audiencia Nacional, expuxo acerca da "Evolución da proba electrónica no ámbito 
xudicial: o presente e as perspectivas de futuro". 

Os relatorios completáronse cunha mesa redonda sobre "As vantaxes e os perigos 
das novas ferramentas tecnolóxicas para a defensa dos nosos dereitos", moderada por 
Víctor Salgado, director técnico da xornada e avogado experto en TIC. 
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 Moisés Barrio é licenciado 
en Dereito pola Universidade Pontificia 
Comillas ICAI-ICAD e doutor en Dereito na 
Universidade Carlos III de Madrid en 2016. 
É letrado do Consello de Estado desde 
2009, amais  de profesor na Universidade 
Carlos III no Máster Oficial en Dereito das 
Telecomunicacións, Protección de Datos, 
Audiovisual e Sociedade da Información.

Académico correspondente da Real 
Academia de Xurisprudencia e Lexislación 
de España, na actualidade exerce como 
experto no Real Instituto Elcano (RIE) en 
materia de ciberpolítica e ciberseguridade, 
e no Ministerio de Economía e Empresa 
sobre dereitos dixitais.

A MEDIO PRAZO, CONSIDERO 
QUE A ROBÓTICA E A 
INTELIXENCIA ARTIFICIAL FAN 
MOI URXENTE A REVISIÓN DOS 
ESQUEMAS DE TRIBUTACIÓN E 
DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE 
SOCIAL

-Estamos a implementar adecua-
damente a IA na nosa socieda-
de? Como deberiamos facelo?
- A Intelixencia Artificial (IA), 

ou para ser máis exactos, o conxunto  de 
tecnoloxías agrupadas baixo esta deno-
minación, é unha tecnoloxía vintage. Os 
seus fundamentos académicos datan de 
mediados do século pasado, polo que leva 
xa décadas entre nós. Agora converteuse 
nun dos alicerces fundamentais e estruturais 
de todas as tecnoloxías que fan posible o 
mundo dixital. O exemplo dos smartphones 
é plástico, dado que xa incorporan de serie 
hardware adicado ás operacións de IA. Se 
se desconectasen estes compoñentes, non 
poderiamos desbloquear os terminais (ao 
anular o recoñecemento dactilar ou facial).

- Está o Dereito preparado para esta nova 
revolución? En que poderiamos melloralo?
- Por suposto. A UE está a traballar nun 
regulamento europeo que regulará a IA de 
igual maneira en todos os Estados membros. 
Introduce límites para aqueles usos que 
menoscaben os dereitos fundamentais dos 
cidadáns. Por exemplo, inclúe no seu artigo 
5 a prohibición de prácticas que "manipulen 
ás persoas mediante técnicas subliminares 
máis aló da súa conciencia" ou que “exploten 
a grupos vulnerables como os nenos ou as 
persoas con discapacidade”. Outras prácticas 
que se prohiben son o uso xeneralizado 
de sistemas de identificación biométrica 
a distancia "en tempo real" en espazos de 
acceso público con fins policiais (agás para 
a procura de vítimas en casos como os 
secuestros, ataques terroristas ou o cumpri-
mento dunha orde de detención europea), 
ou a puntuación social realizada polo Estado, 
que é un sistema introducido por China para 
medir a fiabilidade dun individuo combinan-
do recoñecemento facial, xeolocalización 
e Intelixencia Artificial, e que ten en conta 
aspectos como os antecedentes penais, o 
comportamento nas redes sociais ou as com-
pras en liña dos cidadáns chineses.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 

entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- Entón, en 2018 os operadores xurídicos 
no seu conxunto non eran conscientes da 
urxencia e importancia da transformación 
dixital de todas as profesións xurídicas. A 
pandemia do COVID-19 apurou o ritmo 
da transformación dixital e a adopción de 
solucións legal tech. Tamén está a actuar 
como elemento acelerador dunha serie de 
novos modelos de prestación de servizos e 
de novos perfís profesionais.

- Cales cre que serán as tendencias ou 
os novos escenarios que se xerarán en 
relación á aplicación da tecnoloxía na 
contorna xudicial, novos delitos,... e cales 
cre que poderían converterse en tema das 
próximas edicións?
- A curto prazo, o Metaverso (ou mellor, os 
metaversos) supoñen algúns retos xurí-
dicos, pero estas contornas nacen xa cun 
regulamento aplicable. Así, os metaversos 
xuridicamente son servizos da Sociedade 
da Información, regulados polo Dereito 
Dixital mediante a Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 8 
de xuño de 2000, relativa a determinados 
aspectos xurídicos dos servizos da Socieda-
de da Información, en particular o comercio 
electrónico no mercado interior (a DCE), 
transposta no noso ordenamento por medio 
da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos 
da Sociedade da Información e de comercio 
electrónico (LSSI). A este grupo normativo 
súmanse dous novos regulamentos euro-
peos: a Lei de Mercados Dixitais (DMA) e a 
Lei de Servizos Dixitais (DSA), destinados a 
regular na Unión Europea as maiores plata-
formas en liña.

A medio prazo, considero que a robótica 
e a Intelixencia Artificial fan moi urxente a 
revisión dos esquemas de tributación e de 
cotización á Seguridade Social. Con anterio-
ridade, o Dereito non só evitou un posible 
proceso de pauperización masiva, senón que 
o reconduciu cara a unha decisiva mellora do 
benestar individual e social. Agora o reto é 
buscar un equilibrio entre o progreso tecno-
lóxico e social.

“A pandemia apurou o ritmo “A pandemia apurou o ritmo 
da transformación dixital e a da transformación dixital e a 
adopción de solucións adopción de solucións legal techlegal tech” ” 

Moisés BarrioMoisés Barrio



Tras un parón no ano 2020 pola pandemia, a X edición do IURISTICGAL retomou-
se con forzas no ano 2021 a través dun evento mixto, no que se combinaron os 
relatorios e as participacións de xeito presencial e vía streaming. Para fortalecer 
este evento e mostrar o respaldo da Administración Pública galega con este 

proxecto, participaron no acto inaugural Juan José Martín Álvarez, director xeral de 
Xustiza da Xunta e Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA). 

O obxectivo desta edición “Privacidade, Xenética e Intelixencia Artificial” marcada po-
las novas circunstancias xurdidas coa pandemia, foi dotar de maior seguridade xurídica 
á nova realidade tecnolóxica ao tempo que incrementar a efectividade e a eficiencia da 
administración xudicial co uso das novas ferramentas electrónicas e forenses avanza-
das tal e como explicou o presidente do CPETIG, Marcos Mata. 

Os mecanismos para garantir a privacidade aínda en tempos de pandemia, os me-
dios de proba eficaces na loita contra os ciberdelitos, o tratamento de datos xenéticos 
no século XXI e a intelixencia artificial como apoio da labor xudicial foron as temáticas 
protagonistas deste ano no IURISTICGAL.

A través dunha sesión estruturada en catro relatorios, que rematou cunha mesa 
redonda na que os poñentes e participantes debateron sobre o poder da tecnoloxía na 
protección dos dereitos da cidadanía e a optimización do funcionamento da xustiza, os 
excepcionais relatores aportaron todo o seu coñecemento e experiencias de primeira 
man nas súas intervencións.

Correspondeulle ser os condutores desta edición a Eloy Velasco, maxistrado da Au-
diencia Nacional; a Pilar Nicolás Jiménez, profesora de Dereito e investigadora da Cáte-
dra de Dereito e Xenoma Humano da Universidad del País Vasco; e a Carmela Troncoso, 
profesora na Escola Politécnica Federal de Lausana, Suíza e fundadora do protocolo 
DP-3 T adoptado por Apple e Google nas suas Apps de rastrexo COVID.
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 Eloy Velasco é licenciado en 
Dereito pola Universidade de Deusto e 
diplomado na especialidade xurídico-
económica na mesma institución. Exerce 
como xuíz de carreira desde 1988 e na 
actualidade é maxistrado-xuíz da Audien-
cia Nacional. Foi destacado co premio ao 
Mellor Xurista para o Dereito Dixital, en 
2014, pola ENATIC e nese mesmo ano reci-
biu a Medalla de Ouro en Ciberseguridade 
ao Mellor Xuíz, pola Cátedra UDIMA e a 
Asociación Nacional de Taxadores e Peritos 
Informáticos Xudiciais; ademais, obtivo o 
Premio Accors 2018 “contra a corrupción 
e pola rexeneración social” outorgado por 
Madrid Foro Empresarial.

-En que avanzou a proba electró-
nica na nosa xurisprudencia 
dos últimos 10 anos? 
- A proba electrónica tivo 

que adaptarse á nova regulación interna 
española  recollida na reforma operada 
pola Lei Orgánica 3/2015, do 5 de outubro 
de modificación da LECrim no referente á 
regulación das medidas de investigación 
tecnolóxicas (singularmente o Art. 588 bis, 
ter...), cuxa interpretación está a provocar 
crecente xurisprudencia, á normativa deri-
vada da transformación dixital que está a ter 
a sociedade (singularmente en materia de 
protección de datos) e á nova e numerosa 
xurisprudencia proveniente de tribunais 
europeos (TEDH, TJUE). 

- Que camiño lle queda á lei e aos profe-
sionais que deben interpretala para a súa 
plena adaptación á contorna tecnolóxica? 
- O que derive da aparición de novos fenó-
menos tecnolóxicos (blockchain, Intelixencia 
Artificial, 5G, etc) aos que deberá adaptarse 
a lexislación e a práctica xurisdiccional e o 
que se derive da protección, as garantías e 
os dereitos do investigado e da sociedade no 
combate do crime con esas novas ferramen-
tas tecnolóxicas.

- É a IA unha posible resposta ás necesida-
des actuais da Xustiza? Con que límites?
- Por suposto, xa que parece ser a tecnoloxía 
con maiores aplicacións novas (normaliza-
ción documental, unificación de sistemas, 
automatización da tramitación, xestión 
documental, asistentes á tramitación e á 
toma de decisións, supervisores de procesos, 
elección de estratexias, auxilio á execución 
de decisións, etc) .

As súas limitacións deben mostrarse 
proporcionais ás consecuencias nocivas 
que puidese provocar no ser humano e no 
respecto das históricas conquistas que son 
os seus dereitos fundamentais, entre os que 
deben incluírse os novos dereitos derivados 
de tamaña inmersión tecnolóxica. Ademais, 
deberían reforzarse aspectos derivados 
como a ciberseguridade e o compliance.

- Que destacaría da edición na que parti-
cipou, especialmente no relativo ao nexo 
entre a contorna tecnolóxica e o sistema 
xudicial?
- A organización do encontro, a participación 
do público, a calidade dos seus relatores e a 
actualidade dos temas e exposición práctica 
por parte dos seus relatores, imposible sen 
tan bos organizadores (no plano académico 
e de infraestrutura).

- Cales cre que serán as tendencias ou os 
novos escenarios que se xerarán en rela-
ción á aplicación da tecnoloxía na contorna 
xudicial, novos delitos... e cales cre que 
poderían converterse en tema das próxi-
mas edicións?
- Trala recente incorporación das medidas 
restritivas tecnolóxicas no Art. 13.2 LECrim, 
e a aparición de novos delitos no Código 
Penal, afectantes principalmente a redes e 
sistemas, pero tamén a redes sociais, ou os 
da fraude tecnolóxica de medios de pago 
diferentes do efectivo, débese continuar na 
liña da normativización de novos fenómenos 
delituosos (p. e: ataques ransomware), a xu-
dicialización dos ataques á ciberseguridade 
e a utilización de ferramentas tecnolóxicas 
(Intelixencia Artificial) para investigar delitos.

Eloy VelascoEloy Velasco

“A IA parece ser a tecnoloxía con “A IA parece ser a tecnoloxía con 
maiores aplicacións novas para as maiores aplicacións novas para as 
necesidades da Xustiza”necesidades da Xustiza”

DÉBESE CONTINUAR NA LIÑA DA 
NORMATIVIZACIÓN DE NOVOS 
FENÓMENOS DELITUOSOS, A 
XUDICIALIZACIÓN DOS ATAQUES 
Á CIBERSEGURIDADE E A 
UTILIZACIÓN DE FERRAMENTAS 
TECNOLÓXICAS PARA INVESTIGAR 
DELITOS



O ano 2022 supuxo a volta a “normalidade”, tras dous anos fortemente marca-
dos pola pandemia da Covid, e a participación de dous novos directores, o 
director xeral de Xustiza, José Tronchoni Albert, e director da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Julián Cerviño, os cales 

estiveron flanqueados polo presidente do CPETIG, Marcos Mata. 

A undécima edición do IURISTICGAL “Antoloxía 2010-2022”, realizou unha retros-
pectiva polas edicións anteriores, convertendo novamente a Galicia no epicentro do 
diálogo sobre a modernización do sistema xudicial, e nun espazo onde informar e con-
cienciar aos xuristas e outros profesionais forenses sobre as últimas iniciativas postas 
en marcha para impulsar a modernización xudicial.

Esta actividade de formación e networking abordou este ano temas como a inves-
tigación de ciberdelitos nunha realidade que evoluciona cara ao metaverso, que se 
convertería nun dos eixos temáticos destacados desta edición, e ademais abordáronse 
outras temáticas sobre dixitalización administrativa, o estado actual e futuro do siste-
ma xudicial e a defensa dos dereitos fundamentais nun mundo dixital.

A través de cinco relatorios maxistrais e unha mesa redonda final onde se debateu 
acerca de “O Dereito e a Tecnoloxía, enténdense como deberían?” o IURISTICGAL 2022 
volveu xuntar na Cidade da Cultura a diversos especialistas nos eidos da tecnoloxía e a 
xustiza. 

Joaquín Delgado Martín, maxistrado da Audiencia Nacional; María José García, direc-
tora da Área de Administración Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA); Ofelia Tejerina, avogada experta en TIC e doutora en Dereito Cons-
titucional pola UCM; Eloy Velasco, maxistrado e investigador destacado da aplicación 
do Dereito ás novas tecnoloxías; e Yago Reboyras, inspector da Policía Nacional e xefe 
do Grupo de Investigación Tecnolóxica da BPPJ de A Coruña, foron os protagonistas da 
última edición do IURISTICGAL...ata a vindeira do ano 2023. 
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