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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença del Sr. Pedro Grimalt Servera i de la
Sra. Antònia Paniza Fullana, professors de Dret Civil de la
Universitat de les Illes Balears, relativa a l'elaboració de
l'informe Els drets dels menors davant les noves tecnologies
i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes
de futur.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en les
compareixences del Sr. Pedro Grimalt Servera i de la Sra.
Antònia Paniza Fullana, professors de dret civil de la
Universitat de les Illes Balears, per a l’elaboració de l’informe
Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els mitjans
de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur. Els
donam la benvinguda i farem una breu ressenya, atès que vostès
tenen els currículums a les seves carpetes jo faré simplement un
breu resum d’aquests currículums tan importants.

Pel que fa a la Sra. Antònia Paniza Fullana és llicenciada en
Dret per la Universitat de les Illes Balears amb premi
extraordinari de llicenciatura. Doctora en Dret (15 de febrer del
2002). Tesi doctoral: Contratación a distancia y defensa de los
consumidores, dirigida pel catedràtic de dret civil doctor don
José Ángel Torres Lana. Actualment és professora titular
d’universitat de dret civil a la Universitat de les Illes Balears i
magistrada suplent a l’Audiència Provincial de les Illes Balears.
Les seves principals línies d’investigació són la protecció dels
consumidors a l’àmbit dels contractes a distància i el comerç
electrònic; dret del turisme i de la activitat turística;
responsabilitat civil a l’àmbit sanitari i a l’àmbit de la
investigació biomèdica; relacions, paralAlelismes i
convergències entre drets reals i drets de successions. És autora
de tres monografies i nombrosos capítols de llibres i articles
jurídics en revistes especialitzades. Les monografies són:
Contratación a distancia y defensa de los consumidores,
Comares, 2003; Constitución de servidumbres sin título:
aspectos problemáticos, un ensayo de derecho interregional
comparado, Aranzadi, 2005; i Usufructo y fideicomiso: estatuto
de concurrencia, Aranzadi, 2008.

A continuació hi ha tota una sèrie de capítols de llibres,
articles, participacions a nombrosos congressos nacionals i
internacionals, direcció de diferents cursos relacionats amb la
protecció dels consumidors, i a més és membre del grup
d’investigació sobre el dret del turisme i ha participat i participa
en diferents projectes d’investigació europeus, nacionals i
autonòmics sobre temes relacionats amb les noves tecnologies.

Pel que fa al Sr. Pedro Grimalt Servera és doctor en Dret,
autor de cinc monografies entre les quals destacam: La
protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la
propia imagen, Ley Orgánica 1/1982 i La responsabilidad civil
en el tratamiento automatizado de datos personales. És així
mateix autor de capítols de llibres i d’articles, destacam:
Comentaris als articles 28 i 31.14 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, La responsabilidad de los proveedores de
información en internet y la Ley 14/1966, de prensa e imprenta
i Deberes y responsabilidades en materia de protección de
datos, de los servidores de acceso y alojamiento. Ha estat

magistrat suplent (part de 1999 fins part del 2002) i a més té tota
una sèrie de publicacions de llibres i monografies. També ha
participat en diferents projectes d’investigació i reuneix tota una
sèrie de mèrits rellevants que tenen vostès en els seus fulls.

Passaríem doncs a l’exposició. En primer lloc té la paraula
la Sra. Paniza per tal de fer la seva exposició oral en un temps
màxim de trenta minuts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PROFESSORA DE DRET CIVIL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antònia Paniza
i Fullana):

Moltes gràcies. Bones tardes, senyores i senyors diputats. En
primer lloc m’agradaria donar les gràcies per avui poder ser
aquí per parlar d’un tema tan interessant com és el del menor
davant les noves tecnologies. Una vegada dit això ja que tenc
poc temps entraré directament en matèria. També he de dir que
la meva exposició i la del professor Pedro Grimalt són
exposicions complementàries, és a dir, hi haurà qualque tema
que jo només deixaré apuntat i que després es desenvoluparà a
la segona part d’aquesta intervenció.

He volgut posar un títol, un nom, a la meva part de la
intervenció i li he volgut posar el que veis aquí a la pantalla “El
menor com a consumidor en la societat de la informació”, el
perquè d’aquest títol. Vull començar dient i fent aquesta petita
introducció que és veritat que es parla molt dels continguts
ilAlícits, lesius que trobam a internet per als menors, i és un tema
que preocupa molt, però no podem oblidar tampoc que hi ha
determinats continguts a internet que encara que siguin lícits,
que no arriben -diguéssim- a l’àmbit penal sinó que són
totalment lícits, però així i tot han de tenir una sèrie de requisits
quan es dirigeixen a menors d’edat. És en aquest context on jo
vull situar la meva exposició, és a dir, com ha de ser la
informació que reben els menors a internet? I la publicitat que
es dirigeix a aquests menors? Quin contractes podrien celebrar?
És a dir, la protecció del menor enfront de les activitats
publicitàries i de contractació electrònica.

Per tractar aquest tema s’hauran de tractar diferents aspectes,
s’haurà de tractar el tema de la publicitat, s’haurà de tractar el
tema de la informació, temes que van en certa mesura lligats, el
tema del consentiment dels menors, i com veis, amb aquestes
fletxes que he posat tots s’aniran relacionant amb el tema de la
protecció de dades. El mateix passa amb el tema de les xarxes
socials, és a dir, no es poden estudiar com a temes totalment
independents perquè tots tendran certes relacions uns amb els
altres. 

Dit això, també vull dir que la setmana passada sortia en
premsa una notícia on s’analitzaven les campanyes publicitàries
i la seva anàlisi per una entitat, que és Autocontrol, a veure
quins resultats havien donat durant l’any passat, durant l’any
2008. Es felicitaven, en certa manera, en el sentit que havien
baixat les denúncies per publicitats ilAlícites o per publicitats que
tenguessin qualque problema -diguéssim- sobretot a televisió i
a mitjans de comunicació i que moltes havien optat per un
control previ, no un control a posteriori, sinó un control previ
abans d’emetre’s, i això facilitava molt que després no
haguessin d’arribar a declarar una campanya com a ilAlícita una
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vegada que ja fos emesa. També deien aquestes estadístiques
que Autocontrol durant l’any 2008 només va tenir cinc queixes
relacionades amb temes de publicitat infantil, em referesc
encara a temes de televisió, ràdio, però també apuntaven que el
problema era que tal vegada internet faria girar aquesta balança.

Això és el que s’ha d’evitar, això és el que hem d’intentar
que no sigui així. També s’ha de tenir en compte que ja les
coses han canviat i que hi ha noves fórmules de publicitat, ja no
ens trobam davant aquell anunci publicitari que anuncia tal
producte, ara ja es mesclen o s’associen -i més a internet- jocs,
informació, publicitat, ja no se sap molt bé, ja és més difícil
discriminar què és un anunci publicitari, què és informació, què
és una contractació ja directament tot això també s’ha de tenir
en compte en aquest nou context en què ens movem.

Amb caràcter general, per tractar aquest tema i per cercar
solucions a aquest tema crec que s’han de tenir en compte tres
tipus de mesures: primer, mesures tècniques o de caire
tecnològic; en segon lloc, mesures normatives i més on som ara
mateix; i en tercer lloc, de conscienciació de cara a les
empreses. Ara comença a ser bastant usual el tema dels codis de
conducta, el tema de l’autoregulació, és a dir, conscienciar les
empreses perquè s’adhereixin a aquests codis de conducte, que
compleixin la normativa respecte de la publicitat i dels menors.
Vull dir des d’ara que en cap moment no són mesures que
s’exclouen les unes amb les altres sinó que són mesures
complementàries i així ho hem de veure per cercar solucions.

Començant per les mesures tècniques, podríem parlar
d’instruments de filtre per bloquejar continguts que no són
apropiats amb software de filtrat, per exemple, a més la Unió
Europea en segons quins documents ja en recomana l’ús, a més
instruments de control i límit del temps de connexió, i hem de
tenir en compte que aquestes mesures tècniques no només fan
falta als ordinadors personals de cada un sinó que també
s’haurien d’utilitzar i de promocionar a les cibersales o als llocs
públics on els menors podrien entrar i accedir a internet. Hem
de fer feina en aquest aspecte per intentar que s’usin aquestes
mesures. 

Aquestes mesures tècniques ja s’han incorporat a un decret
a Andalusia sobre internet i menors. Aquí he posat els dos
articles. És curiós que ja en aquest decret, diguem dins una
norma trobem articles referents a l’ús de mitjans tecnològics per
intentar solucionar els problemes d’internet i menors, dels
menors i les noves tecnologies. Dins l’article 14 quan parla de
sistemas de filtrado, i l’article 15 que també parla d’altres
instruments de seguretat, i ja des d’una perspectiva més tècnica
parla d’instruments de control del temps, d’instruments de
control d’entrades que permetin l’accés a determinades pàgines
web o no, d’instruments que permetin regular el servei
d’internet amb unes dades per a cada persona que utilitzi aquell
ordinador, etc.; simplement vos ho volia mostrar perquè és
curiós que una norma ja introdueixi aquest tipus de mesures de
caire tecnològic.

Dit això, vos volia parlar també amb caràcter general de les
iniciatives que trobam, iniciatives, normatives o documents de
la Unió Europea que facin referència, precisament, als temes
que he plantejat en el principi. Aquí podríem citar, en primer
lloc, el Llibre verd sobre la protecció dels menors i de la
dignitat humana en els serveis audiovisuals i d’informació a la
Unió Europea; en aquest document ja es parla de les
preocupacions en termes geogràfics, les xarxes de distribució
són de caire internacional i tots els problemes que aquesta
internacionalitat causarà per solucionar aquests problemes.
També parla dels nous continguts d’aquestes noves fórmules de
publicitat de què ja he parlat, pensau que nous continguts, nous
problemes. També la dificultat de determinades responsabilitats
quan intervenen diferents operadors, proveïdors de xarxes,
proveïdors d’accés, proveïdors de serveis, proveïdors de
continguts, això ja es relaciona molt amb la nostra Llei de
comerç electrònic que parla de la responsabilitat dels prestadors
de serveis a la societat de la informació. També es refereix a una
cooperació entre tots els estats membres, parlam de problemes
de caire internacional, com més siguem millor es podran
solucionar.

El segon és aquesta recomanació del 2006 del Parlament
europeu i del Consell relativa a la protecció dels menors i de la
dignitat humana i el dret de rèplica amb relació a la
competitivitat de la indústria europea de serveis audiovisuals i
d’informació en línia. Aquí, en aquest document, ja s’anima el
sector de serveis audiovisuals i d’informació que eviti la
discriminació per motius de sexe, racials, etc., això es va
repetint a multitud de documents d’aquesta casta, i després
fomentar la vigilància i denúncia de pàgines considerades
ilAlícites. I ja fa referència a la tercera mesura que jo he proposat
fa un poc respecte de l’elaboració de codis de conducta en
cooperació amb professionals i autoritats tant a escala nacional
com a escala comunitària, amb la concessió de qualitat a
aquelles empreses que compleixin tota la normativa referent a
temes de publicitat, comerç electrònic i menors, a part també
que hi hagi uns símbols comuns en aquelles pàgines que
compleixin la normativa respecte de la protecció de menors en
les noves tecnologies.

En tercer lloc, el decret d’Andalusia -de què ja vos he parlat-
és un decret que la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa va promoure per tal de regular certs aspectes d’internet
i menors, entre ells parla dels drets del menor en l’accés a les
noves tecnologies, estableix elements pedagògics, etc., les
normes d’un bon ús o un ús adequat d’internet, navegadors
adaptats i també parla de mesures per promoure els elements de
prevenció, seguretat i control sobre el seu ús. El que hem vist
abans, els sistemes de filtre i altres mesures tecnològiques tant
en l’ús personalitzat d’un ordinador com en les cibersales on pot
haver-hi un menor que pugui accedir-hi. 
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Què volen amb aquesta norma? El que volen és aprofitar els
beneficis d’internet i tots els avantatges que dóna internet, però
adoptant mesures per evitar riscs que sabem que n’hi ha. A més,
també han promogut un portal infantil per iniciar-se en l’ús de
les noves tecnologies que ofereix llocs d’internet segurs, que
compleixen la normativa, etc. 

I perquè vegeu un poc els distints temes que jo he plantejat
a l’article 13 precisament ja es refereix a això, las reglas de
seguridad y protección, es refereix a les dades de caràcter
personal -un tema que després es tractarà-, la protecció a la
intimitat dels menors. He remarcat el punt e) protecció del risc
derivat del comerç electrònic com poden ser sistemes abusius de
venda, publicitat ilAlícita o fraudulenta i les compres sense
permís patern o matern. Tot això ho relacion amb l’article 8 de
la Llei de comerç electrònic.

Vist això, ja queden plantejats tots aquells temes que he
anunciat al principi i que ara ja veurem punt per punt. 

Començaríem amb la publicitat i la contractació i per
començar hem de cercar quines competències tenim segons
l’Estatut d’Autonomia en aquesta matèria perquè ens doni una
idea sobre què podem fer o fins on podríem arribar. Com a
competències exclusives tenim l’apartat 37 de l’article 30,
publicitat, sempre amb el límit de “sense perjudici de la
legislació mercantil”. També tenim competència exclusiva en
tema de consumidors i usuaris, de protecció de consumidors,
també limitat, ho sabem, però bé. Tenim competència en
comerç interior i en protecció de menors. Veim que tenim, així
mateix, un marc ampli per a tots aquests temes. A més, això
s’ha traduït en un estatut del consumidor, en una llei autonòmica
sobre aquest tema, la Llei de l’activitat comercial de les Illes
Balears, i per altra part la llei coneguda com Llei del menor de
la nostra comunitat, la Llei integral de  l’atenció i dels dret de
la infància i de l’adolescència de les Illes Balears. Fixau-vos
com els articles 41 a 47 ja parlen de la informació i la publicitat,
el 49, protecció en matèria de consum, el 50, informació en
matèria de consum; i tot això s’ha d’emmarcar dins el marc de
l’article 8 de la Llei de comerç electrònic on ja s’aporta com a
principi que ha d’informar -diguéssim- tota aquesta normativa,
totes les noves tecnologies la protecció de la joventut i de la
infància. Dins aquest marc és on hem d’intentar fer feina i
trobar solucions.

També podríem esmentar aquí la Llei integral de joventut de
les Illes Balears, l’article 32 de la qual també pretén fomentar
l’ús de les noves tecnologies i el seu accés per a tota la joventut.
És veritat que és un precepte de caire més general que no
aquests més concrets de publicitat, informació, contractació. 

Aquesta publicitat dirigida a menors, com ha de ser? Quins
n’han de ser els límits? Aquesta serà la veritable qüestió. Hem
de dir que es protegeix el menor en un doble àmbit, és a dir, el
menor és receptor d’una publicitat, veu molts d’anuncis
publicitaris, li arriba molta informació, és a dir, és un
consumidor d’informació, però també aquestes lleis pretenen
protegir el menor des d’una altra perspectiva, com a
protagonista d’anuncis publicitaris, i aquí ja entram en drets
d’imatge i protecció de menors, qüestió que també deix
apuntada perquè després es desenvolupi. 

Segons la nostra llei autonòmica i en els distints articles que
veis aquí, el 42, el 45, podríem parlar d’una publicitat que ha
d’adaptar el llenguatge i els missatges al colAlectiu infantil a què
es dirigeix , que representin realment els productes anunciats,
s’ha d’indicar el preu, no es poden fer promeses de lliurament
de béns que impliquin implícitament complir una sèrie de
condicions, i fixau-vos que a més ja és publicitat, però també
informació, una informació adequada al colAlectiu al qual va
dirigit. Diu també l’article 42.2 que els establiments que
ofereixin serveis telemàtics instalAlaran els mitjans tècnics per
limitar l’accés dels menors d’edat a aquelles pàgines que
resultin perjudicials. Fixau-vos, tornam combinar normativa,
però també mesures tecnològiques per tal de fer possible
aquesta protecció dels menors.

Què ens fa falta? És a dir, és veritat que tenim tota aquesta
regulació i que parla de publicitat, quasi tota ens pot servir, però
quasi tota fa més referència a la televisió, a la ràdio, a altres
mitjans de comunicació. És veritat que ens poden servir, però
què ens faria falta per acabar de complementar això? Una
adequació d’aquestes normes a la publicitat, a internet. Pensau
que a internet hi ha un ús de banners, pop-ups i molta
d’informació, molts de colors que a un menor pot distraure molt
que quasi no sabem si feim clic hem comprat o no hem comprat
o què ha passat, un simple clic descarrega una aplicació o un
programa, informació que confongui el menor a veure si ha
comprat o no ha comprat i establir mesures per evitar tot això.

Per altra part no podem oblidar la facilitat que hi ha a
internet d’obtenir dades personals tant dels mateixos menors
com dels pares dels menors. 

Fent un poc de dret autonòmic comparat, aquí vos volia
presentar la llei valenciana del menor perquè és més recent, i ja
tal vegada hagi pogut tenir en compte un poc més el que són
noves tecnologies. Tenim aquí, per una part, l’article 71, el 72
és el que més fa referència a protecció del menor davant els
usos de serveis telefònics, internet i videojocs, la publicitat
dirigida a menors, també els mateixos requisits, tenir en compte
l’audiència a què va dirigida, no-discriminació, publicitat real,
informació veraç, publicitat que no engani, publicitat
informativa... El 76 també parla de la condició del menor com
a consumidor i usuari, el títol precisament de la meva
intervenció. A Andalusia també hi ha..., no en el decret sinó a
la llei, és del 98 i sí que hi ha una petita referència a l’aplicació
de les noves tecnologies, però encara era molt general. Ara s’ha
concretat més en aquest decret de què vos he parlat.

Clar, si fins ara hem parlat de la publicitat que rep el
consumidor, que rep el menor, també hem de tenir en compte
que, clar, les empreses estan molt interessades a fer campanyes
publicitàries cada vegada més personalitzades per treure..., bé,
perquè siguin més eficaces. Clar, problema: aquestes campanyes
publicitàries, a vegades adreçades a persones concretes, a
vegades per mail, a vegades...; d’on surten aquestes dades?, i
aquí plantej el tema dels menors i les dades personals que es
regula a l’article 13, podríem dir el problemàtic article 13 de la
Llei de protecció de dades, al qual farà referència el professor
Grimalt. A més també hem de tenir en compte el consentiment
dels pares o tutors i la utilització d’aquestes dades en
campanyes publicitàries. Aquí m’estic referint no només a
aquestes dades sinó també que aquestes dades d’aquests menors,
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d’aquests pares, s’utilitzin per determinades empreses per fer les
seves campanyes publicitàries. 

Aquí voldria ressaltar aquesta resolució de l’Agència de
Protecció de Dades. Aquí és un cas on un menor se subscrivia
a un determinat club infantil, i necessitava el consentiment dels
pares perquè pogués subscriure’s; el problema és que amb una
clàusula molt àmplia i molt poc precisa permetia que fins i tot
els pares rebessin publicitat d’articles no infantils, sinó també
articles de determinades companyies telefòniques, etc. Un pare
implicat, diguéssim, que li havien agafat aquestes dades,
interposa davant l’Agència de Protecció de Dades un escrit on
diu d’on vénen les dades i, bé, interposa tot el procediment. Què
va dir l’Agència de Protecció de Dades per resoldre aquest cas?
En aquest cas va dir que aquesta informació que s’havia donat,
tant al menor com als pares per donar aquest consentiment, no
era suficient per després utilitzar aquestes dades per enviar
publicitat relativa a uns productes totalment diferents del que
era el club infantil. No havia estat informat així com tocava, ni
tan sols les finalitats estaven ben determinades.

Bé, respecte al tema de la contractació, el menor sabem que
està sotmès a la pàtria potestat o tutela que tenen sobre ell els
pares o tutors; també és vera que té una certa capacitat, aquí
haurem de jugar fins on pot contractar i fins on no, aquí tenim
l’article 162.primer del Codi Civil, i aquí hi juga darrere tot el
tema de la maduresa del menor, el que moltes vegades és molt
complicat poder-la valorar i més quan estam parlant de noves
tecnologies; aquí ens hauríem de remetre a la normativa general
de contractació, el 1.263 del Codi Civil, etc., a part de l’article
2.2 de la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor,
que diu que les limitacions a la capacitat d’obrar dels menors
s’interpretaran de forma restrictiva. Quin és el problema aquí
quan parlam de consentiment de menors i la necessitat del
consentiment dels pares o tutors? Com verificam a internet, a
les noves tecnologies, que realment tenc el consentiment del
pare?, realment si és menor o no ho és? Com...? Alguns apunts,
no dic que podrien ser: mitjançant la verificació d’una targeta de
crèdit de la qual el pare o tutor sigui titular, o que s’enviàs per
correu electrònic al pare o tutor per demanar-li el consentiment,
però, clar, ja hauria de ser a posteriori després de la celebració
d’aquests contractes, i és vera que els problemes de suplantació
de la personalitat a internet són importants, però hauríem de
trobar fórmules, que és difícil, per evitar que això fos possible,
almanco minvar les vegades que passa, és a dir, hem
d’assegurar en aquells casos en què és necessari que tenim el
consentiment patern.

Algunes qüestions que fins ara s’han plantejat o problemes:
la prova de l’edat del menor quan actua com a consumidor a
l’edat de la informació; és vera que determinades aplicacions no
deixen entrar quan posam la data de naixement, però també és
molt bo de fer posar una data de naixement falsa, vull dir que en
aquest aspecte tampoc no aclarim molt. Com es pot provar
l’autenticitat del consentiment i de l’edat del menor? Com es
poden valorar les condicions de maduresa a les noves
tecnologies? Tot això amb el problema afegit que és l’aspecte
internacional. Com veurem les xarxes socials totes tenen la seva
seu als Estats Units; què feim davant això?

Respecte a la informació, que era un altre dels problemes
que volia almanco mencionar, aquí podríem citar la Llei
Orgànica 1/1996, que estableix que els menors tenen dret a
cercar, rebre i utilitzar la informació adequada al seu
desenvolupament; està clar que els menors han de tenir accés a
una informació i que això els és bo. Torna a jugar aquí darrere
el tema de la maduresa. Els menors tenen dret a cercar i rebre i
utilitzar informació adequada al seu desenvolupament, diu la
norma; aquesta informació com ha de ser?, ha de ser clara, no
ha d’incitar els menors a la compra d’un producte o servei, no
ha d’utilitzar aquelles persones a les quals els menors tenen
especial estima, com puguin ser professors, pares, per tal
d’incitar-los a la venda o a donar-li publicitat o el que sigui. I
també l’article 50, en aquesta mateixa línia, de la Llei 17/2006
es refereix a la informació en matèria de consum: informació
adequada a la maduresa, informació clara, senzilla, divertida
perquè va adreçada a menors i això s’ha de tenir en compte, i
també que no s’ha d’incitar directament els menors a comprar
un producte o uns serveis. Pensem, un exemple, pensem que els
menors poden rebre informació dels darrers videojocs, per
exemple, i sabran emplenar un butlletí d’inscripció per fer-se
soci del club que sigui que surt per la televisió, per exemple; i
a més tot això ja els interessa, a les empreses, per poder
promocionar els seus productes; si a més arrel d’això
aconsegueixen també les dades dels pares, encara molt millor.
Vull dir que el que hem de fer és un bon ús d’aquesta
informació, d’aquestes dades, d’aquestes situacions.

I ja per acabar el darrer punt era la participació en xarxes
socials i menors. Crec que ja dins aquesta comissió se vos n’ha
parlat, però jo hi volia fer una referència un poc relacionant una
pregunta, la deixaré oberta, però una pregunta que es planteja en
tota la meva intervenció: és si realment aquesta participació en
xarxa social suposa una contractació o no, i aquí tornaríem jugar
a tema del consentiment, tema d’informació, etc. El principal
problema amb què ens trobam és l’edat, l’edat i, com ja he
apuntat abans, que almanco les xarxes socials més famoses
tenen la seva seu als Estats Units, no aquí; això serà un
problema afegit per intentar solucionar aquestes qüestions. Aquí
vos he posat les més famoses i com veis teniu ressaltat les que,
en aquest cas, no deixen entrar diguéssim o no deixen participar
menors de 13 anys. Clar, aquí tendríem un problema que
després també es plantejarà, enllaça directament amb la
problemàtica consentiment del menor, tractament de dades
personals, article 13, 14 anys... És a dir, que aquest menor tal
vegada..., un menor de 13 anys aquí necessitaria el consentiment
patern, què passa? A més, si continuam llegint les condicions
d’aquesta xarxa social, veim que es podria utilitzar certa
informació per després enviar informació personalitzada a
aquesta persona; què passa si a més és menor?
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En el cas de l’altra més famosa hi ha una diferència: no hi
poden entrar menors de 13 anys, fixau-vos: “No recaba ni
solicita de ninguna forma información personal de menores de
13 años ni permite que se registren”; el problema és
comprovar-ho. També dóna peu que si qualcú sap que hi pot
haver un menor, que ho digui mitjançant clic en aquest
formulari, però bé...; en canvi entre 13 i 18 anys recomana que
hi hagi el permís patern. És a dir, una prohibició a menors de 13
anys i una recomanació entre 13 i 18. També el mateix
plantejaria una sèrie de problemes aquí. 

Aquest tema també s’ha tractat recentment a un estudi de
l’Agència de Protecció de Dades sobre xarxes socials de mes
passat, de febrer, on planteja que la gran majoria d’usuaris de
xarxes socials són menors, i això s’ha de tenir especialment en
compte tant per les associacions, per les autoritats, per intentar
de qualque manera cercar sistemes per identificar realment
aquests menors i que fins on poden arribar aquests menors. Així
es planteja una altra qüestió: quina publicitat, arrel d’aquesta
participació a xarxes socials, poden rebre aquests menors? (...)
problema de la publicitat personalitzada, de “invita a un
amigo”, molt corrent, però què passa si el amigo es menor?
Tornam estar una altra vegada dins la mateixa problemàtica de
publicitat, de protecció de dades, etc.

Sí que cap al darrer punt veis que aquestes xarxes socials,
aquí vos ho he marcat, estan adherides a codis de conducta o a
determinades entitats. Això és aquella tercera mesura de què vos
parlava de codis de conducta d’autoregulació. Nosaltres tenim
el de Confianza en línea i, bé, aquests codis a més tenen la seva
regulació o trobam la seva regulació a l’article 18 de la Llei de
comerç electrònic, que a més fa una referència específica als
menors: “Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de
conducta tendrán especialmente en cuenta la protección de los
menors, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos
específicos sobre estas materias”. És a dir, que tenim una
norma específica que ja ens parla d’aquest tema. El de
Confianza on line, que és que vos he mostrat en darrer terme, he
de dir que es preocupa bastant del tema de publicitat i protecció
de menors, a l’article 29; l’article 30 és el tractament de dades
de menors i el 31 la promoció de la protecció dels menors, i
aquí inclou les mesures tecnològiques que jo també vos
plantejava.

Per acabar, propostes, propostes concretes que són difícils
però de les quals podríem parlar en aquest tema. Jo aquí en
plantejaria dues, diguéssim: una, des d’un punt de vista
normatiu, és a dir, dins el que es pot fer, dins els límits
competencials que tenim per l’Estatut, adaptar les nostres
normes; és vera que ja parlen de publicitat, és vera que parlen
de publicitat a la televisió..., bé, en parlen en general, però
s’adapta més a la televisió o a la ràdio..., adaptar-ho a internet,
que jo crec que tenim un marge suficient per poder-ho fer, com
hem vist amb els articles de l’Estatut, la normativa que ja tenim
de comerç, de consum, diguem adaptar-ho a aquella nova
publicitat, a aquestes noves formes que ja no són anuncis
publicitaris que tenim amb internet i que es plantegen cada dia
als menors, i jo crec que per aquí sí que s’hi podria incidir.

I per altra part la meva segona proposta seria la de promoure
un codi de conducta al qual d’adhereixin la majoria d’empreses
que fessin feina amb menors o que dirigissin la seva publicitat
o els seus productes a menors, on es comprometessin a complir
la normativa tant de protecció de dades com de protecció de
l’honor, la intimitat i la imatge dels menors tant en matèria
contractual, tema de consentiment, i tot això que anàs amb un
distintiu en aquelles empreses a internet que compleixen tota
aquesta normativa que les distingís de les altres per dir “aquesta
pàgina web respecta els menors” o..., sí, dóna molta protecció
als menors. Tot això, per suposat, molt ben combinat amb totes
les mesures tecnològiques que es puguin donar.

I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Paniza. A continuació té la paraula el
Sr. Grimalt per tal de fer la seva exposició oral per un temps de
trenta minuts.

EL SR. PROFESSOR DE DRET CIVIL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Pedro Grimalt i
Servera):

Bona tarda a tothom. Bona tarda, moltes gràcies, Sra.
Presidenta. Bona tarda, senyores diputades, perquè veig que tot
són senyores diputades.

(Rialles)

Bé, la meva intervenció -esper complir aquest període de 30
minuts, no arribar-hi- la meva intervenció pretén ser una espècie
de recull del que s’ha vengut dient fins ara en les intervencions
del Sr. Antoni Bennàssar, la Sra. Esther Mitjans i de la Sra.
Antònia Paniza. Ells han plantejat els problemes concrets que hi
ha a les xarxes socials que hi ha a internet en matèria d’honor,
intimitat i pròpia imatge. La meva idea amb aquesta intervenció
és concretar un poc què és això d’intimitat, què és això d’honor
i què és això de pròpia imatge, quins són aquests conceptes;
explicar un poc, comentar un poc per què són importants; la
seva relació amb els menors; quin és el panorama normativa,
com es regulen, com es protegeix el menor envers aquests drets
fonamentals; plantejar qualque problema i després demanar-nos
què es pot fer des del Parlament de les Illes Balears per millorar
un poc la situació del menor a internet. Per això abans valoraré
un poc quins són els interessos que s’han de tenir en compte, a
part de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge, a tenir en compte
per prendre mesures.

Parlarem d’intimitat, honor, pròpia imatge, i també
comentaré un poc de protecció de dades. He de comentar-vos
que no entraré en els problemes específics d’internet. Jo crec
que tant l’exposició del Sr. Antoni Bennàssar com l’exposició
de n’Antònia Paniza són suficientment eloqüents per no haver
de repetir els problemes que es plantegen. Per tant jo plantejaré
la meva intervenció un poc més de forma més abstracta.
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Abans de començar una cosa que no hem de perdre de vista
és que els tres drets fonamentals de què parlarem, intimitat,
honor i pròpia imatge, tots tres formen part del que s’anomenen
drets de la personalitat, i són drets essencials per al lliure
desenvolupament de les persones, i són drets fonamentals
vinculats a la dignitat humana; no hi ha dignitat humana sense
intimitat, no hi ha dignitat humana sense honor, i tampoc sense
pròpia imatge. A més són drets absolutament necessaris perquè
un ésser humà es pugui desenvolupar com a tal, com a ésser
humà, i això no ho hem de perdre de vista perquè hi haurà un
moment, quan hàgim de prendre mesures, hàgim de decidir què
pot fer el menor, no ho hem de perdre de vista, ho hem de tenir
en compte.

Què és la intimitat? (...) aquí és un espai físic i espiritual
reservat a l’ésser humà, necessari perquè aquest es pugui
excloure de la resta de la societat podent decidir, dins l’àmbit de
la seva llibertat, qui hi pot entrar i, a la vegada, es tracta d’un
espai on pot desenvolupar les seves potencialitats com a persona
sense la intromissió injustificada de tercers. És un espai físic, és
l’habitatge, és l’habitació del menor, és el mòbil del menor, és
l’ordinador del menor, és el correu electrònic del menors, és el
xat del menor, és un espai que està reservat a l’ésser humà.
Important: és un dret que permet excloure a la resta de societat,
és un espai on nosaltres, majors i menors amb capacitat, després
ho comentarem, podem decidir qui hi entra i qui no hi entra,
som nosaltres que decidirem, perquè és un espai on ens podrem
desenvolupar com a persones, podrem fer allò que ens pareixi
bé, que ens pareixi bé sense perjudicar drets d’altres, òbviament,
el que puguem fer sense fer conductes ilAlícites, conductes
reprotxables. És un espai físic i això ho tendrem en compte. 

Però també és un espai espiritual, en el sentit que la intimitat
també és informació; es tracta d’un lloc on nosaltres hem de
poder controlar la nostra informació, és molt important,
determinades informacions que ens poden provocar un
desmereixement, encara que després (...) o no. Per tant hi ha
determinats tipus d’informació que no volem que es coneguin,
no fa falta, que per a nosaltres determinats tipus de qüestions
(vida sexual, vida religiosa, opinions ideològiques, etc), no té el
perquè la gent saber-ho, això forma part de la meva intimitat, de
la nostra intimitat, de la intimitat dels menors perquè els
permet... I a més, les pot fer perquè ningú no ho sabrà i en la
mesura que ningú no ho pugui saber ell podrà desenvolupar
totes les seves potencialitats. Això s’ha de protegir. 

Aquesta informació també s’ha de plantejar com a passat en
projecció al futur i m’explicaré, que després també serà
important, la intimitat -ja es va comentar, crec que ho va
comentar la doctora Esther Mitjans- és dret a oblit, dret a
oblidar. La intimitat ens permet amagar el nostre passat en el
bon sentit de la paraula. Ens permet que si ens hem equivocat,
aquest passat perjudicial no surti a la llum passat un temps
determinat, la intimitat ens serveix perquè puguem refer la
nostra vida. La intimitat serveix per evitar que coses que hem
fet en el nostre passat, que quan ja han passat molts d’anys
puguin sortir al cap de cert temps i ens puguin perjudicar.
Aquesta idea serà molt important per després prendre decisions
com comentaré. 

El dret a l’oblit. Internet planteja un problema i el problema
que planteja és que aquest dret a l’oblit és bo de superar per dos
motius: primer, perquè internet permet un emmagatzemament
de moltíssima d’informació, quasi ilAlimitada i no és tant el
problema que permeti emmagatzemar molta informació com
també la facilitat per accedir a aquesta informació. Podria ser
que el que facem, el que faci el menor a dia d’avui, d’aquí a vint
anys simplement posant el seu nom pugui sortir aquella
fotografia que ha penjat, aquella opinió que va expressar. No sé
si ho heu fet qualque vegada, basta posar el nom d’una persona,
el meu per exemple, el cerc sovint, alguna vegada ho faig, i amb
cinc segons o menys surt un llistat d’activitats que jo hagi pogut
fer, és impressionant. Per tant, aquesta intimitat ens serveix, ens
ha de servir per protegir aquest espai físic i espiritual, no només
actual, sinó també tenint en compte el que pot passar al futur
com a dret d’oblit. Ja ho comentaré després que això també pot
ser molt important. 

Un altre dret fonamental que s’ha de tenir en compte, que és
del que es tracta aquí, és el dret a l’honor en un doble sentit.
Quan parlam de dret a l’honor, aquest protegeix la bona
reputació d’una persona front a expressions o missatges que el
poden fer desmerèixer en la consideració aliena i també
protegeix la consideració que té una persona de si mateixa. Amb
l’honor el que es pretén protegir del ser humà és que mitjançant
determinats tipus d’informacions, falses o no això no té especial
importància, es pugui provocar que aquesta persona se senti
desmerescuda en el seu àmbit social. 

Imaginin actuacions de menors, quan pengen informació
d’altres menors per insultar-los, per ridiculitzar-los, això és un
atemptat d’un menor contra un menor, contra l’honor d’un
menor i és un atemptat contra l’honor d’un menor perquè el fa
desmerèixer, quan insultam un menor, quan provocam
determinades reaccions en contra d’on ell actua, idò atemptam
contra el seu honor, el feim desmerèixer dins el seu àmbit
social, ja pot ser en general, ja pot ser simplement a l’escola.
També honor per un mateix, és a dir, quan ens insulten, quan
insulten un menor, quan pengen a internet unes agressions a un
menor o quan se’n riuen d’ell, quan li fan bullying o quan fan
determinades actuacions d’aquests tipus, això també és atemptar
contra l’honor perquè no només el fa desmerèixer respecte de la
seva classe, de la seva societat, del seu barri, sinó també per a
ell mateix, perquè ell se sent violentat, se sent atacat. 

Per tant, intimitat, honor que hem de tenir en compte i també
dret a la pròpia imatge. Quan parlam de dret a la pròpia imatge,
aquest és un dret que atribueix al seu titular la facultat de
disposar la representació del seu aspecte físic que permeti la
seva identificació. Des de la pròpia imatge allò que es pretén és
que sigui el titular d’aquest dret qui decideixi si la seva imatge
es pot captar i si la seva imatge es pot reproduir. Quan parlam
d’imatge, l’hem d’entendre en un sentit ample ja que fa
referència a tot aquell conjunt s’atributs físics, característics de
la persona. Això pot incloure la veu, també pot incloure el nom.
El nom en el sentit d’emprar el nom, de l’ús del nom, no del
nom com a dret, això és una altra cosa, el dret a la identitat que
és un dret importantíssim, però que no està vinculat al dret a la
pròpia imatge.
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Després hi ha un dret que consider instrumental respecte als
altres, que és el dret a la protecció de dades. El dret a la
protecció de dades és un conjunt de facultats que permeten al
titular dues coses: primer, controlar l’ús de la informació. És a
dir, decidir si una informació seva pot ser emprada per tercers
o no. Això el que permet -òbviament hi ha excepcions, perquè
no hi ha cap dret fonamental absolut- decidir si les seves
informacions poden ser emprades per tercers. I segon, el dret a
la protecció de dades també permet controlar l’ús que facin
terceres persones de les dades personals del titular. És a dir,
quan una persona recopila informació d’un tercer, recopila
informació d’un menor o d’algun de nosaltres, tenim dret a
controlar l’ús que faci aquesta persona dels nostres drets a fi que
aquesta persona adeqüi el tractament d’aquesta informació a les
disposicions de la llei. Tenim dret a accedir a la informació,
saber per què tracta la informació, etc. 

Aquest dret a la protecció de dades és important en la
mesura que podria ser un complement dels anteriors o un
instrument dels anteriors. El dret de protecció de dades neix
amb una idea, neix amb el problema que planteja la informàtica,
ara s’ha estès a moltes més coses per a les dues idees que abans
vos comentava. La informàtica permet emmagatzemar molta
informació. La informàtica permet accedir a la informació de
manera molt ràpida i això permet gravar informació. La
protecció de dades surt per protegir la intimitat front a
l’encreuament de dades personals i m’explicaré.

Ja hi ha un dret a la intimitat quan hi ha dades íntimes,
aquestes dades íntimes estan protegides pel dret a la intimitat.
Amb la protecció de dades la finalitat inicial, després ha canviat,
un poc era la següent. El que es pretenia evitar és que a partir de
dades innòcues, de dades que no formen part de la nostra
intimitat, idò poder arribar, ajuntant-les, a conclusions que sí
formen part del nostre dret a la intimitat. Per exemple,
imaginem que tenc un compte corrent amb una determinada
adreça. Això, on tenc el meu domicili, on tenc el meu compte
corrent en principi no afecta la intimitat, almenys ho podríem
discutir, però imaginem que la meva companya també està
domiciliada al meu lloc i en el mateix banc té també un compte
corrent. Si aquest banc ajunta les dades arribarà a la conclusió
que hi ha dues persones que viuen al mateix lloc i podrà arribar
a la conclusió que aquestes dues persones estan -perdonau
l’expressió- enrotllades. Podrà ser veritat o podrà no ser veritat,
no és important, però el problema, el que intentava evitar la
protecció de dades és això, que a partir de dades irrellevants per
a la intimitat es poguessin obtenir informacions que sí pertanyen
a l’àmbit de la intimitat. Després vos comentaré per què dic tot
això.   

Això són els quatre conceptes, aquests drets fonamentals en
els quals hem de fer feina, que és la finalitat d’aquestes sessions.
Situats al que és el dret a la intimitat, el dret a l’honor i el dret
a la pròpia imatge, especialment dret a la pròpia imatge i
intimitat, adonau-vos que quan parlam d’intimitat i quan parlam
de pròpia imatge hi ha una costant, es vincula al dret a actuar,
al dret a excloure, al dret a decidir. L’exercici d’intimitat i
l’exercici a la pròpia imatge, el dret a decidir, a decidir si
permetem que una persona ens pugui conèixer millor o no, a
decidir si una persona pot entrar a la nostra casa, a decidir si una
persona pot veure les nostres fotografies o no les pot veure, a
decidir. L’honor té una altra vessant i el mateix un poc la

protecció de dades. Això un poc quant als conceptes que hem de
tenir en compte.

Dit això i entrant més concretament al tema dels menors, els
menors com tots nosaltres tenen dret a l’honor, a la intimitat i a
la pròpia imatge i l’ordenament jurídic reacciona protegint
l’honor, la intimitat, la pròpia imatge i la protecció de dades
d’una manera molt especial. He posat dos tipus de reaccions,
protecció del menor respecte del mateix menor i protecció del
menor front a actuacions de tercers. Començaré pel segon,
després em detindré un poc més en el primer. 

Quan em referesc a protecció del menor front a actuacions
de tercers, em referesc a quan són els tercers els qui violenten,
els qui agredeixen, els qui lesionen el dret a l’honor, el dret a la
imatge, el dret a la protecció de dades, el dret a la intimitat del
menor. En aquest cas hi ha una reacció de l’ordenament jurídic,
hi pot haver una reacció penal, hi ha el delicte de revelació de
secrets o el delicte d’injuries o calumnies. El delicte de
revelació de secrets, quan hi ha un tractament, hi pot haver un
tractament ilAlícit de dades personals, hi ha un tipus agreujat
quan es tracta de menors, quan és un delicte l’ordenament
reacciona. Quan -ja dic- es tracta d’una agressió d’un tercer pot
reaccionar, això és la protecció penal, que hi pot haver presó -si
no vaig equivocat perquè ara parl de memòria perquè tampoc no
és la meva part, la penal, que posa encara fins a set anys de
presó quan es tracta de dades de menors, quan es tracta de dades
molt sensibles, allò dels set any entre cometes perquè ara parl de
memòria. 

Després hi ha una protecció civil, l’ordenament jurídic
preveu la possibilitat que si el menor ha sofert un dany, ha vist
violentada la seva intimitat, ha vist violentat el seu honor, ha
vist violentada la seva pròpia imatge pugui demanar una
indemnització, ell o els seus representants legals amb benefici
seu, pot reaccionar, això sí hi ha d’haver un dany. De totes
formes, quan hi ha hagut una violació de la intimitat, una
violació de l’honor o una violació de la pròpia imatge sempre hi
ha dany, sempre hi ha dany moral. El dany moral és automàtic,
una altra cosa és com s’ha de valorar, que això és un altre
problema. Aquesta protecció civil..., quan parlam de protecció
civil respecte a tercers feim referència a quan l’agressió és per
un major d’edat i quan l’agressió és per un menor d’edat. Quan
l’agressió és per un menor d’edat, quan és un menor d’edat el
qui violenta la intimitat, és quan violenta l’honor o la pròpia
imatge d’un altre menor d’edat, podem reclamar una
indemnització. No està molt clar si la podrem demanar a aquest
menor, però segur que la podrem demanar als seus progenitors
o als seus tutors, segur. Segur que els ho podem reclamar i ja
veuríem, si això es produeix en un centre escolar, si es pot
reclamar a un centre escolar o no es pot reclamar a un centre
escolar. 
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També hi ha una protecció administrativa, hi ha l’Agència
espanyola de protecció de dades que pot actuar quan hi ha un
tractament ilAlícit de dades personals del menor o de qualsevol
altre persona. Pot actuar d’ofici o pot actuar a instància de part.
L’Agència espanyola de protecció de dades pot sancionar
aquelles persones que facin un ús ilAlícit de les dades personals
de menors -de menors i de qualsevol altra persona. Això seria
la protecció del menor front a actuacions de tercers. És el que
està més ben regulat perquè és la manera més senzilla d’actuar.

Ara bé, el problema és la protecció del menor front al mateix
menor. Què vull dir amb això? Vos he comentat abans que el
dret a la intimitat -i sobretot el dret a la intimitat i el dret a la
pròpia imatge-, el seu exercici gira al voltant de la idea
d’autorització. Aquí és on comencen els problemes. La pregunta
és, un menor pot autoritzar que dades íntimes, que la seva
pròpia imatge siguin coneguts per tercers? Ho pot fer? Ho diré
d’una altra manera. Un menor està en condicions de conèixer
quines són les conseqüències d’autoritzar la publicació a
internet d’una fotografia seva? N’és conscient? És conscient el
menor que quan permet la publicació d’una fotografia seva a
internet, això el pot perjudicar en el futur? N’és conscient, el
menor? 

Quan parlam de veure si n’és conscient o no, no hi ha
situacions que es puguin equiparar. Estic convençut que un
menor de 15 anys o de 16 anys té consciència de si matar està
malament o no, ho pot saber. Pot saber si matar està malament
o no. Ara, un menor de 14 anys o un menor de 15 anys, és
conscient que això de publicar una fotografia seva a internet el
pot perjudicar en el futur? N’és conscient? Això són les
preguntes que s’han de formular, que s’han de plantejar. 

Com reacciona l’ordenament jurídic? Bé, idò tenim una llei
orgànica, la 1/1982, que desenvolupa el dret a l’honor, a la
intimitat i a la pròpia imatge i ens diu que els menors poden
autoritzar les invasions a la seva intimitat i a la seva pròpia
imatge si tenen les condicions de maduresa suficient. I quines
són les condicions de maduresa suficients? Crec que hem d’anar
cas per cas. No és el mateix autoritzar que una persona, que un
amic pugui entrar dins l’habitació del menor, que venguin a fer
els deures, a veure què té a l’habitació, no és mateix que penjar
una fotografia d’una persona, d’un menor d’edat de 14, 15 anys,
nua o beguda o en situacions de... o en males situacions, ho
deixarem així. Per tant s’estableix en condicions de maduresa
suficient. Per tant, s’ha d’anar cas per cas. Aquesta regulació no
és perquè sí, té una raó i és que és molt difícil, és
complicadíssim, s’ha intentat durant molts d’anys, però no ha
estat possible donar una solució uniforme perquè no totes les
situacions són iguals. Després vos ho comentaré perquè és
important. 

Tenim una altra llei, la Llei Orgànica de la protecció jurídica
del menor que ens diu que no es pot emprar la imatge o el nom
d’un menor als mitjans de comunicació que minvi la seva honra
o reputació o que sigui contrari als interessos del menor encara
que consti el consentiment del menor. La Llei Orgànica de
protecció jurídica del menor va a un poc més. Diu, mirin, quan
es tracta d’informació, quan es tracta de dades que puguin
afectar la seva honra o reputació i que estiguin vinculades amb
mitjans de comunicació, mirin, no val. No hi val consentiment
ni hi val res. No es pot fer i punt. No es pot fer. No ho deix fer,
eh? No ho deix fer. Els motius?, perquè els mitjans de

comunicació tenen un ressò que tal vegada no tenen altres
actuacions. El concepte de mitjà de comunicació, ens podríem
demanar si pot incloure internet o no. És una discussió. Crec
que sí, però és molt discutible. Tenim aquesta normativa. 

Després tenim un reial decret, del qual heu sentit parlar, un
reial decret que distorsiona tot el sistema normatiu, un reial
decret... el deixaré així per no emprar un altre terme, de molt
dubtosa legalitat. No crec que sigui legal, és més, no just crec
que no sigui legal, sinó que crec que vulnera un parell de
principis, però és igual, és allà l’article 13 i diu que autoritza el
tractament de les dades personals dels majors de 14 anys si
consta el consentiment d’aquest. Dades personals que en el
reglament es defineixen com: “qualsevol informació numèrica,
alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre
tipus”. Aquest article 14 entra en contradicció amb la Llei
Orgànica 1/82 i entra en contradicció amb la Llei Orgànica de
protecció dels drets del menor. Consider que no és lícit, però és
igual, és allà, està publicat i mentre no sigui impugnat, o mentre
no sigui declarat ilAlegal, ho tenim aquí. La meva pregunta és la
següent..., per cert, per què això després serà important.
L’article 14 diu que es podrà autoritzar..., millor dit, un menor
major de 14 anys podrà autoritzar el tractament de la seva
informació gràfica, fotogràfica, a no ser que la llei exigeixi
l’assistència del titular de la pàtria potestat. Això de
l’assistència del titular de la pàtria potestat és un concepte que
no existeix i si existeix no va referit a això. Però és igual. 

La pregunta és la següent, la plantejaré, l’article 13 d’aquest
reial decret permet a un menor d’edat de 14 anys i 1 dia
autoritzar que una fotografia seva, nu, pugui ser tractada per una
tercera persona? Deim que sí?, l’article 13 ho permet? Idò tenim
un problema. Jo tenc els meus dubtes que un menor de 14 anys
i 1 dia sigui conscient de les conseqüències que això pugui tenir.
Deim, no, no és possible, no és possible perquè realment afecta
la seva intimitat o la seva pròpia imatge, no n’és conscient i hi
ha una llei que exigeix l’assistència del titular de la pàtria
potestat, que és la Llei Orgànica 1/82. Si és la segona cosa,
aquest article 13 no serveix per a res, absolutament per a res,
perquè la llei sempre exigeix o regula el tema de les actuacions
dels menors, ja sigui mitjançant la Llei Orgànica 1/82, ja sigui
mitjançant la Llei Orgànica de protecció dels drets del menor,
ja sigui mitjançant el Codi Civil, que diu que el dret de la
personalitat actuarà d’acord amb les condicions de maduresa.
Per això deia abans que l’article 13 d’aquest reial decret
distorsiona per complet tot el sistema normatiu, perquè
introdueix uns elements allà on la idea era crear seguretat
jurídica, doncs bé, no l’han creada. No just és de molt dubtosa
legalitat, sinó que no creen seguretat jurídica, sinó que la
incrementen. Insistesc i vull remarcar de totes maneres que no
és més que una opinió personal de qui els parla.

Bé, ja sabem un poc els problemes. I ara ens podem
plantejar, sobretot en aquesta darrera part, si el Parlament de les
Illes pot fer qualque cosa, pot reaccionar de qualque manera.
Podem millorar aquesta protecció? Però abans de decidir si la
podem millorar o no, s’ha parlat molt dels perills de la
informàtica, s’ha parlat molt dels perills d’internet. Però no hem
de deixar de banda que la informàtica i internet no són dolentes
per se, no hem de deixar de banda que a pesar que estiguem
preocupats pels nostres menors, no hem d’oblidar que els
nostres menors també s’han de desenvolupar com a persones i
també són titulars d’aquests drets fonamentals, i això ho hem de
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tenir en compte. Abans ho ha comentat la professora Antònia
Paniza, si s’ha de prendre una decisió respecte de la capacitat
del menor, s’ha de tenir en compte que la Llei Orgànica de
protecció jurídica del menor estableix com a principi general
que les restriccions a les capacitats del menor s’han
d’interpretar de forma restrictiva, perdonau la redundància. És
a dir, s’ha de procurar establir els menys límits possibles i això
per una raó, per allò que abans hem comentat, perquè aquells
drets fonamentals són essencials per al lliure desenvolupament
com a persones, són fonamentals per a la seva dignitat humana.
Mirin, el menor ens agradarà o no,  per desenvolupar-se ha de
poder tenir intimitat, ha de poder tenir la seva habitació, no vull
dir que hagi d’excloure el seu pare i la seva mare, però sí ha de
tenir un àmbit allà on es pugui desenvolupar, on pugui tenir
converses amb els seus amics o amigues, on no hi participin
majors, ho ha de tenir perquè ho necessita per desenvolupar-se
com a persona. Si no, simplement hem de retrocedir a quan
nosaltres teníem 14, 15, 16 anys, teníem aquesta necessitat
d’intimitat, aquesta necessitat de desenvolupar-nos com a
persones, d’amagar coses, bones o dolentes, però d'amagar-les.
I això per si mateix no és dolent, és necessari. Per tant, s’ha de
tenir present això.

Però també s’ha de tenir present que altres drets fonamentals
del menor en joc, com són la pròpia intimitat, ho he dit abans,
d’acord, establim limitacions a les capacitats d’obrar del menor,
establim controls de l’ús de la informàtica o de l’ús de
l’ordinador per part del menor. Però alerta, el menor és titular
del dret a la intimitat. Aquests controls poden xocar o
colAlisionar amb la seva intimitat. Bé, podem entrar dins el seu
ordinador, podem entrar dins el seu correu electrònic? Ens ho
hem de pensar, s’ha de valorar si la protecció que volem atorgar
no suposa una lesió molt més gran a la que pretenem protegir.
Això s’ha de valorar, s’ha de ponderar, i no és senzill. Per això,
sempre la llei parla de condicions de maduresa. Però alerta, no
només és la intimitat, hi ha la llibertat d’expressió i la llibertat
d’informació que recull la llei que tenim nosaltres de protecció
del menor, aquesta llei li reconeix la llibertat d’expressió, el
menor té necessitat d’expressar-se, ja sigui ideològicament, ja
sigui de forma artística, però aquesta necessitat d’expressar-se.
Té necessitat d’informar-se, de donar informació, la té, llibertat
d’informació, llibertat d’expressió. 

Sempre podem jugar amb un aspecte. La llibertat
d’informació i la llibertat d’expressió a la Constitució tenen
com a finalitat protegir el pluralisme polític, tenen bàsicament
aquesta finalitat, en tenen alguna més, però bàsicament aquesta.
Ens podem demanar si aquesta llibertat d’expressió o llibertat
d’informació s’ha de limitar en aquest aspecte o si hem d’anar
més enllà, però s’ha de tenir en compte. No podem limitar
l’accés a la xarxa simplement perquè ens fa por, perquè això pot
suposar retallar altres drets bàsics com són els drets
d’informació i d’expressió. I també hi ha la llibertat ideològica
del menor, té dret, se li reconeix el dret a poder-se associar, té
dret a poder pertànyer a un partit polític, té dret a poder
expressar les seves opinions que estan vinculades, té dret a fer-
ho. Per tant, si nosaltres decidim controlar l’ús, o dir que el
menor no pot demanar certes informacions, s’ha d’anar alerta a
no vulnerar, ... és a dir, per protegir el dret a la intimitat del
menor, alerta a no vulnerar el dret a la intimitat del menor,
vulnerar la llibertat d’informació i la llibertat d’expressió o
vulnerar la llibertat ideològica del menor, o d’altres, com la
llibertat d’associació. 

Què vull dir amb això? No és senzill prendre una decisió, hi
ha perills, però també hi ha altres drets i s’han de ponderar. Per
això no és gens senzill establir una data en els 14 anys,
condicions de maduresa, interessos en joc, i això a l’hora de
prendre una decisió s’ha de tenir en compte. Si un vol prendre
una decisió per regular la capacitat del menor o decidir que un
menor no pot prendre decisions, s’han de tenir en compte
aquests altres interessos, també interessos del menor, defensant
la intimitat del menor, defensant la intimitat del menor,
defensant la llibertat d’informació i d’expressió, defensant la
llibertat ideològica del menor també el protegim, el protegim
com a persona, protegim la seva dignitat, protegim el seu
desenvolupament com ésser humà.

Dit això i ja per acabar, què podem fer?, què podem fer a les
Illes, què podem fer nosaltres, què pot fer aquest parlament?
Des de l’àmbit normatiu ens podem demanar si aquest
parlament, vosaltres, podeu regular la capacitat d’obrar del
menor, és a dir, podeu regular, podeu prendre decisions sobre si
el menor pot decidir o no la seva imatge, es pot penjar a
internet; si aquest menor pot o no autoritzar un tercer per agafar
la seva imatge i tenir-la al seu ordinador. Ho pot fer? O es pot
prohibir que es recopili informació de menors? 

A veure, en principi això pot afectar drets fonamentals i com
a tals drets fonamentals les condicions bàsiques han de ser
regulades mitjançant llei orgànica; ara bé, per una part tenim el
fet que les condicions bàsiques de l’exercici d’aquests drets
fonamentals hagin de ser regulades per llei orgànica, això no
lleva que (...) constitucional, que les autonomies, que el nostre
país pugui regular qüestions vinculades a drets fonamentals,
sempre que el seu àmbit competencial ho permeti. Doncs bé,
aquí a les illes tenim, si no vaig equivocat, la competència
exclusiva en protecció del menor, la competència exclusiva en
protecció de la infància. És una passa. A més, i això ja només
afecta a àmbit públic, no a àmbits privats, com a comunitat
autònoma tenim la capacitat legislativa, la capacitat de
desenvolupar i d’execució del dret fonamental de la protecció
de dades. Voldria no equivocar-me, però no hi ha una altra
comunitat autònoma amb aquest àmbit competencial.
Catalunya, per exemple, només té competència executiva. Les
Illes tenen competència legislativa, poden desenvolupar el dret
a la protecció de dades, el poden desenvolupar a nivell
legislatiu, afectant, això sí, només a l’àmbit públic, sense poder
afectar les actuacions privades.
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Dit això, hi ha altres dues qüestions. Això permetria al
Parlament poder regular la capacitat d’obrar del menor? Es
podria discutir, però si miram què passa a altres comunitats
autònomes -Antònia ho ha comentat-, la llei valenciana ha dit
que només poden autoritzar el tractament de dades personals els
menors emancipats, si ells ho poden fer nosaltres també, per
suposat, ells no tenen més competències que nosaltres. Per tant,
si ells ho poden fer, si per a ells és lícit, per a nosaltres també.
Andalusia autoritza els menors d’edat emancipats a atorgar
darreres voluntats, voluntats anticipades; jo no sé en quin àmbit
competencial ho tenen, però si ells poden regular això, nosaltres
també, perquè això també pot afectar un dret fonamental. Si ells
ho poden fer nosaltres també. Això és un afegit. Això quant a
l’àmbit normatiu, la comunitat autònoma, el nostre país té
competència exclusiva en protecció dels menors. El fet que
afecti drets fonamentals no és un impediment perquè les
comunitats autònomes puguin regular aspectes relacionats amb
els drets fonamentals, ho ha dit el Tribunal Constitucional. Per
tant, es pot fer. Després podríem discutir si la comunitat
autònoma, si les Illes poden establir 14 o 15 anys o poden
només regular aspectes concretes. Però almenys tenim un punt
de partida, tenim importants competències que ens permetrien
actuar.

I per acabar, des de l’àmbit institucional, faré referència a
tres institucions, una existent i dues encara no. Una recollida a
l’Estatut d’Autonomia i l’altra no. Una és l’Oficina de Defensa
del Dret del Menor. És una oficina, el seu director ja va venir,
que realitza una important labor d’informació i d’investigació.
Tal vegada ens podríem plantejar que aquesta oficina o qualque
cosa semblant, pugui tenir més competències, no només
competències formatives, perquè això també és molt important,
s’ha de formar, una de les coses que s’han de fer és formar,
formar els pares, els menors, els educadors, s’ha de formar i
s’han de donar a conèixer aquests perills; però també s’hauria
de plantejar a veure si aquesta oficina o un òrgan semblant
dependent de la Direcció General de Menors o semblant, pugui
tenir competències o pugui sancionar de forma administrativa
conductes ilAlícites. Almenys es podria plantejar, hi ha vegades
que no queda altre remei. De vegades aquestes infraccions
només s’entenen, desgraciadament no hauria de ser així, però és
així, mitjançant sancions. 

Primer de tot s’ha de fer una labor educativa, és el més
important de tot. S’ha de partir d’aquí, abans de castigar,
educar. I només si les mesures educatives no són suficients,
prendre altres tipus de mesures. Però primer s’ha d’ensenyar, i
això falta. Hi ha un desconeixement profund dels problemes
reals que hi ha a internet per part dels menors, però també per
part dels progenitors, i això s’ha d’ensenyar a les escoles.
Aquesta labor educativa és essencial, abans de començar a
castigar, hem de començar a educar, és el primer de tot. Si
després no funciona ja ho veurem, però més endavant. 

Després hi ha el Consell Audiovisual de les Illes Balears,
que és un òrgan que supòs que tard o d’hora es crearà i que
també pot exercir un control, almenys un control a la televisió
i la ràdio públiques. És poca cosa, és veritat, desgraciadament
és poca cosa, però només pot servir per evitar degeneracions de
programes. Jo record a qualque canal públic haver vist
programes poc respectuosos, ho deixarem així, amb la intimitat,
amb l’honor de les persones, i això s’ha d’evitar. Mirin, si són
majors d’edat, són grans, poden actuar. Però quan afecta

menors, aquí s’hi ha de poder intervenir, això no se fa..., anava
a dir no té consol, però vaja ... Per tant, aquest Consell
Audiovisual quan es creï hauria de tenir competències per
almenys controlar i protegir els menors, l’honor, la intimitat
dels menors, sense haver d’esperar una denúncia prèvia, sinó
actuant, denunciant.

I després també ens podríem plantejar la creació d’una
Agència Balear de Protecció de Dades. He comentat abans que
hi ha, juntament amb l’estatal, n’hi ha altres tres: la catalana,
que ja va comparèixer aquí la directora, Ester Mitjans, la basca
i la de Madrid, que són diferents a l’estatal. Doncs bé, la
comunitat autònoma, aquest país es podria plantejar si hem de
tenir una Agència Balear de Protecció de Dades. Seria com a
mínim curiós que les illes, que és la comunitat autònoma que té
més competències en protecció de dades, no tengués la seva
pròpia Agència de Protecció de Dades, una agència no per
sancionar, no per sancionar, sinó per colAlaborar, per informar,
per educar, com per exemple fa la catalana, la important labor
que fa la catalana, per exemple, donar a conèixer. No es tracta
de castigar, no es tracta de crear un organisme per castigar, com
he dit abans, això de castigar en el darrer moment, en el darrer,
sinó per educar, i aquesta agència podria servir per a això.

Això és més o manco el que crec que podríem fer a les Illes.
Per part meva moltes gràcies per la seva atenció i queda a la
seva disposició.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt per la seva intervenció. Ara
passam a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra. Paniza
i el Sr. Grimalt poden contestar globalment totes les preguntes
o bé contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Torres per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair la
presència dels dos ponents, els seus currículums i les
explicacions que ens han donat donen fe del nivell que tenen
tenint aquestes compareixences i que de segur que ens serviran
per arribar a unes conclusions que esper, esperam tots, que ens
ajudin a poder fer qualque cosa dins aquesta matèria.

Jo volia començar..., bé, en relació a l’exposició que ha fet
la professora Paniza en relació al títol fins i tot del menor com
a consumidor a la societat de la informació, i la referència que
ha fet al tema de la publicitat i la contractació electrònica en
relació als menors, clar, faig una reflexió, fins ara hem vist la
relació dels menors respecte dels mitjans de comunicació de la
publicitat que rebien, i en canvi ara el que veim és que per
exemple un menor es pot trobar en una situació d’estar mirant
qualque pàgina d’internet i sorgeixen de manera espontània,
perquè hi ha mecanismes interns, aquestes finestres que s’obren
de manera espontània i el menor, sense voler, veu, observa
qualsevol tipus de publicitat, i fins i tot podria donar-se el cas
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que aquest menor, de manera potser involuntària, podria arribar
a contractar qualque cosa. 

És una reflexió que faig perquè tots hem..., fins i tot a les
anteriors compareixences n’hem parlat, del ràpid que estan en
tot, que fa 10 anys el món d’internet pràcticament per a tots
nosaltres era molt nou i en canvi ara, amb la introducció
d’aparells com pot ser el mòbil, que pots accedir a internet, la
possibilitat de prendre fotografies i penjar-les en qüestió de
minuts a una pàgina d’internet a la qual pot tenir accés
qualsevol persona, això canvia contínuament la situació i fa que
moltes vegades aquesta regulació a què han fet vostès referència
es quedi molt ràpidament..., no vull dir vetusta, perquè no, però
passa..., diguéssim que tot va molt més de pressa que fa 20 anys
o 15, o fins i tot 10 anys. Llavors és un poc la reflexió de, dins
les propostes de solució que han marcat vostès, clar, la
preocupació de tots és la regulació que es pugui fer, que pugui
sortir d’aquest parlament o de qualsevol altre lloc, el
desideràtum com pot fer-se efectiu donades aquestes
circumstàncies. El món de la publicitat ha canviat moltíssim en
5, 10 anys.

També volia preguntar a la professora Paniza en relació a
aquest control previ d’aquesta publicitat infantil de què ella
parlava, en relació on està la barrera entre el que seria un control
previ o, la paraula maleïda, la censura; on està un poc diguéssim
la barrera per no caure en segons quines temptacions.

I he celebrat que, donat que ja duim unes quantes
intervencions, que es faci un tractament integral, és a dir, tant un
com l’altra dins l’exposició molt jurídica de la qüestió han fet
un abordament integral, és a dir, per part del professor Grimalt
s’ha parlat que en primer lloc és l’educació i de manera
complementària ja la normativització, sanció, etc., i per part de
la professora Paniza s’ha parlat que les solucions passen per la
via tècnica, la normativa i la conscienciació d’empreses. 

També han fet referència al tema que és una problemàtica
internacional. Tot m’imagín que passa perquè als països
diguéssim hi hagi una firma, no sé, de tractats internacionals
que puguin abordar aquestes situacions, on potser es produeix
un delicte, però per perseguir aquest delicte cibernètic d’ha
d’anar als Estats Units, o a un altre país. 

També els volia preguntar pel tema de la firma electrònica,
perquè vull recordar que ha estat la doctora Paniza, la
professora..., bé, doctora i professora Paniza ha fet referència al
tema que qualsevol persona pot donar una informació falsa en
relació a ella mateixa, és a dir, un alAlot de 15 anys es pot fer
passar..., diguéssim que a una xarxa social com el Facebook pot
dir que és una dona de 30 anys i que viu a una altra banda del
món, que no sé si està ja regulat el tema de la firma electrònica,
no sé exactament..., si ens poguessin explicar un poc com podria
funcionar aquest mitjà de control.

També una pregunta en relació a la legislació actualment
aplicable, als conflictes que es produeixen, fins i tot pel que s’ha
explicat en relació a l’article 13 del reial decret que desenvolupa
la Llei de protecció de dades i la llei del 82, que és més
proteccionista que l’última normativa. Clar, ens trobam amb
situacions que, com deia abans, com que tot va molt de pressa
ens podem trobar amb situacions que una persona que demana
una tutela judicial perquè una fotografia seva de potser fa 15
anys apareix penjada a internet; clar, antigament ens trobàvem
que destruïen els negatius i ja estava obtinguda aquesta tutela
judicial, però clar, una persona que actualment vol demanar
aquesta tutela perquè una fotografia seva de fa potser 15 anys,
amb 14 anys i en segons quines circumstàncies, ara aquesta
tutela com s’obté quan qualsevol persona a qualsevol país del
món es pot haver abaixat aquesta fotografia, l’ha guardada dins
el seu disc dur i la pot tornar a treure o la pot utilitzar de
qualsevol manera. Més que res són dubtes que se’ns plantegen
perquè cada vegada tot va molt més de pressa en aquesta
temàtica.

I res, no em vull allargar més perquè la veritat és que és una
qüestió molt interessant. Personalment he gaudit molt de la seva
exposició, dels dos. Ah!, i una última cosa, clar, el tema de la
maduresa. Clar, la proposta és que puguem treure alguna
normativa, però ens trobam que, clar, és el gran dilema, no?
Com podem valorar la maduresa d’un alAlot, d’una alAlota?,
perquè, clar, el tema de la casuística du la seva problemàtica i
no sé com es podria potser abordat el tema un poc més de la
maduresa, que veim que genera conflictivitat amb la normativa
que ara mateix tenim al nostre abast.

I res, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Té la paraula la Sra. Paniza per
contestar les preguntes. Gràcies.

LA SRA. PROFESSORA DE DRET CIVIL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antònia Paniza
i Fullana):

En primer lloc moltes gràcies per les felicitacions i per la
seva intervenció, que a més apunta als problemes més greus o
més dificultosos dins tota la temàtica, tant la part que,
diguéssim, he desenvolupat jo com la part del professor Grimalt.
És a dir, són els punt claus de les nostres exposicions.

Clar, la seva reflexió: és vera, té tota la raó, tot va molt
ràpid, cada dia surten coses noves i és dificilíssim regular les
noves tecnologies. És vera, li posaré simplement un exemple, no
en el cas de menors sinó en general: tenim la Llei de comerç
electrònic que és de l’any 2002, i regula, entre altres coses, tot
el que és contractació electrònica, informació... Clar, què va
passar?, que ja no regulava per exemple la contractació a través
de dispositius mòbils, quan sabem que avui en dia amb tots els
que han sortit darrerament, no dic que siguin tots però molts de
contractes electrònics es fan amb aquests dispositius mòbils. Va
sortir el desembre del 2007, si no m’equivoc, ja una reforma de
la Llei de comerç electrònic del 2002; entre d’altres coses el que
va implicar va ser afegir un apartat en els temes de com s’han
de donar aquests deures d’informació, com s’ha de donar la
informació amb aquests dispositius on, en lloc de tenir una
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pantalla grossa d’ordinador, tenim una pantalleta petita d’un
mòbil, que per molt grossa que sigui mai no serà la pantalla de
l’ordinador. Simplement era per posar un exemple, no en cas de
menors, de com va tot això.

Com es pot fer efectiu? És molt difícil, és molt difícil en el
sentit d’abastar-ho tot, però crec que tampoc no hem de
pretendre abastar-ho tot, hem d’intentar almanco..., tampoc no
s’ha de baixar al detall de dir la contractació a través de tal
dispositiu exactament. S’ha d’intentar cercar, diguem, estudiar
les distintes tecnologies que tenim a dia d’avui o que es preveu
que puguem estudiar (...), treure els problemes principals i
establir una regulació sobre això. Clar, segurament quedarem
curt i després hi haurà d’haver una modificació, però almanco
tenim una base d’on partir. Abans de l’any 2002 no teníem llei
de comerç electrònic i ja hi havia contractes a distància i
qualcun per internet, tal vegada; se solucionaven, clar que se
solucionaven, però també ens ha solucionat, en segons quines
coses ens ha embullat més però també ens ha solucionat moltes
coses, aquesta llei. Clar que no ho soluciona tot, però almanco
tenim un punt de partida que ara, per exemple, en tema de
publicitat el tenim però el tenim només en el que fa referència...,
és a dir, clar que ens pot servir, però en el que fa referència a
televisió, ràdio, mitjans de comunicació; almanco adaptar això
al que tenim ara perquè veim la publicitat no és la mateixa, la
publicitat ha canviat molt des de les lleis de publicitat al que
tenim ara. Almanco intentar adaptar-ho d’una manera que
tampoc no ens comprometi al detall de cada mitjà de
comunicació tan concret, però jo crec que és molt difícil, que la
tecnologia sempre ens superarà, i a més ho veim darrerament,
que és una cosa que no s’atura, però jo crec que sí, que val la
pena intentar-ho. 

Problemes, n’hi haurà, i n’hi haurà sempre, i segurament per
ventura d’aquí a dos anys direm: “Si haguéssim posat allò...”;
clar, ningú no s’imaginava la ressonància de les xarxes socials
fa per ventura dos anys, ja no importa parlar de més temps, però
bé, almanco tenir un punt de partida i fer qualque cosa per
avançar des de la publicitat de televisió a la nova publicitat.

Respecte al control previ i censura, clar, és un tema molt
delicat, però jo crec que tampoc..., és a dir, es poden establir uns
criteris, sense arribar a segons quin nivell sí que una
determinada campanya publicitària compleixi uns criteris
objectius, almanco de cara als menors, que són individus
especialment necessitats de protecció, i podem trobar una
situació intermèdia entre un control previ i el que és la censura,
crec. Sé que és un tema en què el límit és molt mal d’establir,
però jo crec que en casos així amb criteris el més objectius
possibles, i més quan hi ha menors sí que es podria aconseguir.
Hi haurà casos que sempre estaran en el límit i que serà més
difícil.

La solució internacional, seria allò ideal, allò ideal en tema
de menors, en tema de comerç electrònic, en tema, per exemple,
de l’spam, és a dir, en tema d’spam, el correu electrònic que
rebem, tenim una regulació a la Unió Europea diferent dels
Estats Units; si vos hi fixau, molts dels correus que rebem,
almanco els que jo reb, d’spam vénen de Los Ángeles, vénen de
Califòrnia, amb una regulació als Estats Units molt diferent de
la nostra. A nosaltres en teoria, segons la nostra llei, no ens
poden enviar correus electrònics almanco si nosaltres no hem dit
que sí, que els volíem, llevat d’una excepció. Als Estats Units
això passa amb els SMS, diguéssim, amb els missatges a través
de mòbil, però en canvi per correus electrònics la situació és a
la inversa, poden enviar-los a no ser que la persona afectada
digui que no; és a dir, partim de la situació inversa. Això què
fa?, que són molt difícils d’aturar aquestes qüestions quan
parlam de noves tecnologies.

Almanco a nivell de la Unió Europea sí que hi ha
regulacions, o no són pròpiament regulacions, però sí
recomanacions de cara a menors i noves tecnologies, o a menors
i mitjans de comunicació audiovisuals, que ja són unes
recomanacions que vénen de la Unió Europea almanco per
intentar a nivell europeu anar més o manco igual. Així ha passat
amb comerç electrònic; ara, quan ja anam més enllà..., tant de
bo, seria allò ideal, però també sé que és molt difícil, tenim
sistemes jurídics molt diferents, és molt difícil arribar a un
acord amb uns sistemes jurídics i els altres, posar d’acord molts
de països, molts d’interessos... Ara, seria allò ideal.

I la firma electrònica. Sí, està regulat, també hi ha hagut una
modificació de la primera regulació que hi havia hagut, però
aquí jo hi veig un problema molt clar, és a dir, fins i tot jo
mateixa, per comprar un llibre per internet, d’una quantitat
petita, dic un llibre, un..., una quantitat petita, instalAlaré tota la
tecnologia que necessit per la firma electrònica, per si un dia
compr un llibre que tal vegada val 20 euros? És a dir, està molt
bé i seria ideal, però per a consumidors petits a nivell del que es
denomina business to business o business to consumer,
diguéssim, quan és entre empreses, clar, ja són quantitats molt
més importants, transaccions molt important, clar que s’utilitza
i que és aquí i que està regulat, però jo com a consumidora o
com a petita consumidora d’un bitllet d’avió, tal vegada, un
viatge, un llibre, un disc, em compensa tenir tota la instalAlació
de la firma electrònica? Com es podria anar implantant malgrat
sigui per a aquestes coses petites?, ara per exemple amb el DNI
electrònic; vull dir que si això comença a funcionar, ja
s’instalAla a tots els ordenadors i ja ve a ser una cosa més fàcil,
per dir-ho de qualque manera, tal vegada podria funcionar, però
jo crec que és una situació molt bona teòricament però que a la
pràctica jo crec que fins que no ens acostumem a utilitzar això
o que tenguem una manera molt fàcil, que ens posin molt fàcil
utilitzar-ho, ens costarà, almanco per a aquestes cosetes petites
o per donar-nos d’alta a una xarxa social. Venc a dir que és molt
difícil que arribi a usar-se perquè quasi ens costa més la
instalAlació que la resta.

I jo crec que deixaria les dues darreres preguntes al
professor Grimalt.
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EL SR. PROFESSOR DE DRET CIVIL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Pedro Grimalt i
Servera):

Sra. Torres, moltes gràcies per la seva intervenció i per les
seves paraules. De forma molt telegràfica tres cosetes. Sí
comentar una petita cosa sobre aquest control previ i sobre la
censura. La censura està emmarcada dins la llibertat
d’informació i la llibertat d’expressió, i com a punt de partida la
llibertat d’informació, la protecció de la llibertat d’informació
i la llibertat d’expressió té com a ànim protegir el que he dit
abans, la formació de l’opinió pública merament com a
manifestació del pluralisme polític. Es tracta de protegir això.
Si la publicitat està vinculada a aquesta formació de l’opinió
pública, qualsevol retall d’aquesta publicitat sense intervenció
judicial sense cap dubte ni un és censura prèvia. 

Si llevam això de la formació de l’opinió pública a partir
d’aquí podem començar a discutir, podem començar a discutir
si la publicitat és merament comercial, és a dir, que no hi ha cap
interès..., simplement l’únic interès és vendre un producte,
potser no parlarem de censura prèvia sinó simplement d’un
control previ. És vera el que ha dit n’Antònia, que hi haurà
situacions complexes; n’hi ha una segura, que és formació de
l’opinió pública envers pluralisme polític; censura prèvia, no es
pot retallar la publicitat, pens això. Després anam davallant el
grau de formació de la societat quant a la publicitat, i com
menys a la formació de l’opinió pública serveixi la publicitat
menys censura prèvia hi haurà. Simplement pensem per què és
la censura prèvia. Dir que no es publiqui una cosa per si mateix
no vol dir censura prèvia, sinó cerquem la finalitat de la censura,
per què prohibim la censura, per què la prohibim. Per tant és
vera que legislativament aquí és molt senzill, dir-ho aquí és
molt senzill; plasmar-ho a un text és complicadíssim. Nosaltres
tenim aquest avantatge de poder dir les coses; després no ho
hem de regular, això és una..., i després pel que després
comentaré.

Respecte a la relació article 3, el que ha comentat, del reial
decret, sí, la veritat és que la Llei Orgànica 1/82 i la Llei
Orgànica de protecció del menor, encara que siguin un poquet
més restrictives són més respectuoses amb el menor que
l’article 13 aquest del reial decret, són molt més respectuoses,
són molt més respectuoses amb el menor, això és el que pens.

Ha comentat com es pot regular la capacitat del menor. Jo
crec que aquí hi ha dues coses. És ver que és molt complicat
establir mesures efectives, és vera; quan s’hagi penjat una
fotografia, ja està, sempre qualcú la tendrà, no es podrà evitar
mai; és a dir, una vegada que ja la informació circula s’ha
acabat, s’ha acabat, no és com abans, internet ha fet que tot això
s’acabi. Com ho podem evitar? No ho podem evitar; ara bé, això
no vol dir que no puguem prendre mesures palAliatives. I després
també vull fer una observació que, millor dit, no crec que
nosaltres ho puguem evitar pel que comentaré. Primer de tot el
que vostè ha comentat, i insistesc en el tema de l’educació: ni
els pares, disculpau, ni els progenitors, ni els educadors no estan
preparats per conèixer les implicacions que suposa internet. Una
raó molt senzilla: nosaltres tenim una edat, nosaltres quan
vàrem néixer ens hem format...; mirin, jo no sé vosaltres, per
ventura qualcuna sí, però en el meu temps no hi havia
ordinadors, no n’hi havia, i em vaig formar amb un concepte del
que era la intimitat i del que era la pròpia imatge molt concret,

tenc un coneixement concret o tenc una idea del que és la
intimitat i hi ha coses que em semblen escandaloses. 

Un menor d’edat a dia d’avui ja ha nascut amb mòbil, ha
nascut amb ordinador i el seu concepte del dret a la intimitat no
és el mateix que el concepte que puguem tenir nosaltres. Ells
són, formen part de la societat tecnològica. Nosaltres manejam
internet, nosaltres veim..., jo veig que els menors d’edat o la
gent de 18, 19, 20 anys no té el més mínim inconvenient a estar
en una xarxa social, no té el més mínim inconvenient a publicar
una fotografia, vagi gat, vagi nu, vagi així com vagi perquè el
seu concepte és diferent. Tal vegada hauran de ser ells quan se
n’adonin de les conseqüències els qui hauran de prendre
mesures, prendre decisions. Ells decidiran si això és negatiu o
no és negatiu, però és clar, nosaltres valoram en funció del
nostre concepte d’intimitat. 

Com podem valorar les condicions de maduresa?  Passem a
fer el següent, passem a ponderar si donam permís al menor,
també hem recordat que protegim els menors perquè creim que
són persones d’especial protecció, que són -per expressar-ho
amb una paraula adequada- persones que necessiten qualque
cosa més perquè no estan acabades de formar, encara s’estan
desenvolupant com a persones, són persones en formació. Són
persones, però que s’estan formant, no tenen plena maduresa
intelAlectual, no són conscients de totes les coses, de totes les
conseqüències de les coses, per això necessiten una especial
protecció. Hem establert els 18 anys, com haguéssim pogut
establir una altra cosa, però tenim els 18 anys. Com que abans
dels 18 anys es considera que no tenen maduresa suficient, no
sabem quan és, facem el següent. 

Jo em deman, a un nin o a una nina de 14 anys, quin benefici
li pot aportar publicar una fotografia -idò per allò que ja vareu
veure- nu, semi nu o alcoholitzat? Quin benefici li pot aportar
com a persona? N’hi pot aportar algun? Li suposa un perjudici?
Bé, idò pensem que tal vegada ens podem demanar a efectes
d’imatges, restringir l’autorització perquè tercers puguin emprar
aquestes imatges, quan es tracta de gent de 14 anys, després
podem anar incrementant l’edat i ens ho podem anar demanant.
Anem a situacions puntuals, si podem regular situacions
puntuals, si ho podem fer. La Llei Orgànica de protecció
jurídica del menor diu “quan afecta l’honra o la reputació del
menor ho prohibeixo totalment”, idò nosaltres facem el mateix:
quan una imatge pugui afectar l’honra o pugui afectar la
reputació del menor, prohibir que tercers la puguin emprar. 

Mirin, no podrem evitar que un menor agafi una fotografia
nu i la pengi aquí, no ho podrem evitar; mirin, decisió del
menor, tal vegada a base d’educació. Ara, tal vegada si ens
podrem preocupar que un tercer, com que el menor l’ha penjada,
la pugui agafar i la pugui tenir, la pugui tenir i la pugui
reproduir. Tal vegada puguem actuar així. Sé que no és gens
fàcil, però es tracta d’anar ponderant. Els beneficis que pot
obtenir el menor..., és clar hi ha determinats tipus d’informació
que tal vegada sí que l’hagi de donar, si es vol afiliar a un partit
polític o, mirin, si vol comprar un diari que, en funció del diari
que pugui comprar, tal vegada se’l pot vincular a una
determinada ideologia o comprar un diari esportiu, tal vegada se
sabrà l’equip de futbol, tal vegada se sabrà o comprar un
determinat producte o una determinada revista, tal vegada es
podran saber les seves tendències sexuals.
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Miri, si això l’ajuda a desenvolupar-se com a persona,
llavors ens ho pensam, però sempre ponderant o anar tira a tira,
anar cas per cas i la imatge és el que té més ressò i és el que més
heu vist, sobretot, quina importància pot tenir per al
desenvolupament de la persona la publicació de la imatge? Com
he dit abans és molt senzill dir-ho aquí, ara plasmar-ho en un
paper ja és més complicat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Pastor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo, desde el Grupo
Parlamentario Popular damos la bienvenida i agradecemos la
presencia de Don Pedro Grimalt i Servera i de la Sra. Antònia
Paniza i Fullana, ambos profesores de derecho civil de la
Universidad de la Islas Baleares, que nos han enseñado
muchísimo esta tarde, hemos recogido un montón de datos que
van a ser muy útiles a esta comisión. Para la elaboración del
informe Los derechos de los menores ante las nuevas
tecnologías y los medios de comunicación, su opinión y su
experiencia son desde luego de una gran ayuda, un informe
acorde con principios de la Convención sobre los derechos de
los niños y que nos proporciona instrumentos específicos para
poder elaborar este informe.

Ampliar las sanciones con finalidad pedagógica sería una
primera pregunta que desde el grupo les plantearíamos a los que
atenten contra los derechos de los niños y de las niñas. Las
garantías específicas para los niños y adolescentes deben estar
-creemos- reconocidas expresamente, que los niños y las niñas
han de tener protección en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos creo que es una cosa en la que todos
estamos de acuerdo también. 

Por eso les haría la siguiente pregunta en este sentido. ¿No
se debería, más allá del mandato constitucional en España, en
Europa, en la propia comunidad, buscar consenso universal que
por motivo de la minoría de edad, en una situación de
vulnerabilidad sobretodo de los niños, darles una protección
específica, jurídica y administrativa que signifique un plus a
nivel universal? Pregunto.

Se hacen necesarias normas adecuadas a los tiempos, lo cual
es muy difícil debido a que en este aspecto los adultos estamos
en desventaja casi respecto a los jóvenes, que vinculen a todos
y así planificar actuaciones y facilitar la colaboración a los
padres y la familia, las instituciones públicas, las entidades que
desarrollan una actividad en el ámbito infantil y juvenil y la
sociedad en general. Los niños y los adolescentes son sin duda
titulares -como han dicho ustedes muy bien- de derechos, la
dignidad humana, el desarrollo pleno como persona, pero es
indiscutible que en la actuación del ejercicio de estos derechos
los menores se encuentran por su condición de tales en una
situación de indefensión. 

Otra pregunta sería, ¿cómo se conjuga la intimidad con la
vulnerabilidad de los menores? Hay una gran diferencia en el
enfoque de las leyes de unas comunidades con respecto a la
protección de datos de los menores con otras, sobretodo en la
prevención de riesgo en internet y tecnología de información y
comunicación. Crear la conciencia social sobre el papel que
corresponde a los menores, es asunto -creo- de todos y por eso
la ayuda de las personas que han ido aportando su conocimiento
y su experiencia en esta comisión como ustedes esta tarde pues
va a ser de gran valor para estos diputados, esta diputada diría
yo... bueno no, excepcional.... por eso una vez más
agradecérselo. 

Otra pregunta, ¿cómo saber -desde luego tema ya bastante
debatido aquí- si los datos que entran los menores son ciertos o
no?, porque usted ha dicho antes “¿cómo saber el grado de
madurez?” y una cosa que quizás me ha llamado la atención,
quizás debido a mi desconocimiento también y desventaja con
los jóvenes, una solución de la confianza en línea, ¿no?, un
poco... que ha dicho, creo que quizás sería bastante bueno que
entre todos se llegara a esto. 

Quizás preguntale también si cree usted que la clave está en
un código de conducta, quizá en un portal infantil muy
temprano donde estos códigos de conducta se vayan dando y
después que creo que es urgente también el control de radio,
televisión pública, sí porque a veces nos asustan mucho más
ciertos programas. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo
que la falta de respeto en estos programas es mucho más
peligroso que, quizás, otras actitudes.

Gracias por todo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Poden contestar indistintament el Sr.
Grimalt i la Sra. Paniza.

EL SR. PROFESSOR DE DRET CIVIL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Pedro Grimalt i
Servera):

Sra. Pastor, moltes gràcies també per les seves paraules.
Simplement vull comentar unes cosetes del que vostè ha
comentat. 

Ha comentat les sancions amb finalitat pedagògica. Les
sancions sempre tenen una doble finalitat, una finalitat
preventiva, és a dir informar a la societat que si una persona fa
una conducte la castigaran, per tant, no volem que es faci, tota
sanció té aquesta finalitat tant la sanció administrativa com la
sanció penal, tenen aquesta funció preventiva. Es tracta d’això,
s’avisa que abans que facis qualque cosa, jo t’avís que si la fas
et castigaré i després té càstig, també com a funció pedagògica
perquè es diu “mira, hi ha una llei que diu que si fas una
conducta ilAlícita et castigaré”, prevenció. T’ho faig, has comès
l’ilAlícit i te castigo, per què? Perquè la resta i la persona que ha
comès la conducta ilAlícita sàpiguen que la cosa és seriosa,
sàpiguen que la propera vegada també hi haurà sanció. La
sanció té càstig, la sanció sempre és càstig i prevenció. Hi ha
l’amenaça, prevenció, sanció, que és càstig i prevenció. Té les
dues, per tant té aquesta finalitat pedagògica. 
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Quan comentava abans que s’ha de tenir una actitud no tant
de sancionar, sinó més educativa, crec que és important quan es
crea un òrgan no veure’l com un enemic, no com un òrgan que
ens fa por, perquè hi ha l’Agència espanyola de protecció de
dades, quan sents anomenar Agència espanyola de protecció de
dades tot d’una penses en sancions, no vol dir que no facin més
coses, no ho vol dir, però si reps una carta de l’Agència
espanyola de protecció de dades ja tens por, i un organisme no
ha de fer por. Tal vegada és possible que aquí, en principi, hi ha
determinades actuacions o determinades situacions que aquí es
podrien tenir que podrien tenir aquesta labor educativa. Labor
educativa que, mirin, té un avantatge, a nivell pressupostari és
més barat tenir una institució que només faci labor
d’informació, que és molt important, d’educació, que és molt
important i no només de sanció, que no es vegi com a una cosa
dolenta, sinó que es vegi com una necessitat de protecció. És a
dir, el càstig pel càstig no crec que sigui positiu, que es vegi en
un sentit positiu. És a dir, que la institució serveix com a sentit
positiu, quan se senti... que no sigui com ara. Quan sentim
protecció de dades, sentim, pensam en multes, en sancions, quan
sentim protecció de dades pensem en defensa de totes les
persones i en especial dels menors.

Quant a la protecció a nivell universal dels menors, hi és, hi
ha els tractats internacionals, també els signen països que no
tenen drets ni res. És clar, una cosa és després l’eficàcia, idò,
d’aquesta eficàcia d’aquests convenis, després és interna. Bé,
nosaltres la tenim, afortunadament vivim en un país on tenim
uns drets fonamentals i on els menors també estan protegits.

Ha comentat que distintes comunitats autònomes tenen
distinta regulació. Això és fruit del nostre estat, però no s’ha de
veure com una cosa negativa. Cada estat o cada comunitat
autònoma o cada país té les seves pròpies sensibilitats i ara
parlam de protecció dels menors, però recordem que aquí, a les
Illes, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera tenim uns
drets, uns drets civils diferents a altres llocs. A Aragó tenen uns
drets, per la seva tradició, on regulen la capacitat del menor.
Això en si mateix no és negatiu. No és negatiu, simplement
respon a la tradició de cada lloc i responen doncs a les
sensibilitats de cada situació. 

El Tribunal Constitucional ha estat contundent en això i crec
que té raó. És a dir, una cosa és garantir unes condicions
bàsiques d’exercici, que això ha de ser igual per a tots els
ciutadans d’aquest estat, igual i a partir d’aquí cada comunitat
autònoma dins l’àmbit de les seves competències pot tenir
diferents normatives perquè responen a diferents necessitats,
responen a diferents sensibilitats i no ha de passar res. Que és
millor que tots els menors d’edat..,, que un menor d’edat
valencià resulta que no pot atorgar el seu consentiment per
tractar les seves dades si no té 16 anys o no està casat? És
veritat. I que tal vegada si aquí si aplicam el reial decret aquest
serien 14 anys? És veritat, però això en principi ni és bo ni és
dolent, crea complicacions, però ja dic, no crec que sigui un
problema. És més, m’agrada més..., bé no m’agraden ni l’una ni
l’altra. No m’agraden ni l’una ni l’altra, aquestes fixacions
generals. M’estimo més la inconcreció de la maduresa que no
fixar una data concreta, a no ser que es refereixi a coses molt
puntuals.

Simplement vull comentar una coseta, després la presidència
dirà, ha comentat el tema dels codis de conducta, si és una
solució. Supòs que tal vegada Antònia dirà una altra cosa, però
dic que no, que no és una solució per una raó, aquí no tenim
tradició de codi de conducta. És veritat que (...) molt bé, després
el problema dels codis de conducta és, què passa si
s’incompleixen? Què passa? Jo, crear coses que després només
serveixen per donar la impressió, per fer guapo, no m’agrada,
amb independència del que pugui dir Antònia que tal vegada
pensa una cosa molt diferent, perquè aquí no en tenim tradició,
no forma part dels codis de conducta, hi ha molta gent que té
codis de conducta. Després, si algú va a una pàgina web veurà
que tothom respecte la privació, tenen un llistat...

(S'escolta una veu de fons)

Eh? ... respecten la privació, idò mirin, en podríem parlar.
Hem podríem parlar i, què passa si s’incompleix aquest codi de
conducta?... No hi ha vinculació.

LA SRA. PROFESSORA DE DRET CIVIL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antònia Paniza
i Fullana):

En primer lloc vull donar les gràcies a la Sra. Pastor i ja, per
alAlusions diguéssim, seguiré amb el tema del codi de conducta.
Estic totalment d’acord que a Espanya i aquí no hi ha cap tipus
de tradició de codi de conducta, hi estic totalment d’acord i això
és un problema. Venc a dir, en això hi estic totalment d’acord,
però tampoc no planteig el tema del codi de conducta com la
gran solució, sinó que ho veig com una mesura complementària
a una possible normativa a les mesures tecnològiques, diguem,
com a mesura complementària tal vegada aquelles pàgines o
aquelles empreses que s’hi vulguin adherir tendran el distintiu
que compleixen la normativa de protecció dels menors, seria
com un complement, com un alAlicient perquè... tal vegada els
pares dins aquesta educació que deim que hi ha d’haver en tots
aquests temes ja ens avesàssim a veure allò. 

Ara, també estic totalment d’acord que avui dia no tenim cap
tipus de tradició, però per això ho planteig com una mesura
complementària i que ens eduquem dins aquest àmbit, així com
per exemple en els països anglosaxons sí que està molt de moda
i és veritat, però bé, crec que sí, que com a complement podria
ser bo. Podria ser bo i començaríem a veure aquests distintius i
evidentment sempre que es complissin. És a dir si començam a
veure una pàgina amb 25 distintius i després no compleix res,
tampoc no serveixen per res, però bé, hem d’intentar començar,
crec que seria bo, juntament amb una possible normativa,
començar amb aquest aspecte.
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També, respecte del tema que ha dit d’un portal infantil, és
el que han fet a Andalusia amb aquest decret, a part de parlar de
mesures tecnològiques i altres coses, idò el mateix decret ja era
el punt de partida per posar en marxa un portal infantil i, què fan
aquests portals infantils? Idò, es pretén educar els menors a les
noves tecnologies, posar dins aquest portal les pàgines que són
segures per als menors, que compleixen la normativa, llocs que
els poden ajudar per ics tema d’educació. És a dir també podem
aprofitar el que tenen de bo les noves tecnologies i aquest seria
també un punt de partida, per posar-los l’exemple del que ha
passat a Andalusia. També en el codi de conducta, seria bo que
totes les empreses, el que he dit abans, de productes dirigits a
menors, videojocs, del que sigui, s’hi adherissin i mostrassin el
distintiu que fos, sempre això requeriria uns controls, problema,
qui ha de fer aquests controls?, ha de ser l’àmbit privat,
l’administració? Darrera tot això s’ha de discutir molt, per
suposat, tal vegada algun organisme, en aquest cas autonòmic,
de protecció dels menors, no ho sé, s’hauria de plantejar tot el
que hi ha darrere.

I simplement un petit apunt respecte del que deia, de si les
dades de l’edat, la data de naixement és vàlida o no, a dia d’avui
és molt difícil, és molt difícil controlar-ho o garantir que
realment ... He comentat algunes mesures que hi podria haver,
clar, si el que feim és contractar un determinat bé, diguem
comprar, després hem de posar la targeta de crèdit i sí que es
podrà veure si realment aquella targeta va vinculada a una
persona major d’edat o qui hi ha darrere, així sí, si ni tan sols hi
ha un pagament o una concepció com pugui ser entrar a una
xarxa social, encara és més difícil, comprovar-ho a posteriori,
donar aquesta oportunitat a tercers que diguin, hi ha un menor,
pot passat un pic, però és molt difícil que es doni. De totes
maneres, cada dia surten coses noves, tot va molt ràpid i per
ventura els tècnics trobaran una solució no per garantir això,
però sí tal vegada per ajudar-nos una mica.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Paniza i Sr. Grimalt. Algun grup vol fer alguna
intervenció?

Doncs, una vegada esgotat l’ordre del dia i agraïda la
presència de la Sra. Antònia Paniza i del Sr. Pedro Grimalt, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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