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XI JORNADES DE JUSTÍCIA PENAL INTERNACIONAL  

 

“Els drons com a mitjà d´obtenció de proves a utilitzar als tribunals i com 

a armes de guerra” 
 

Data: 17-7-2018  

Lloc: Seu del CEJFE 

 

Organitza:  Col·legi d’Advocats Penal Internacional (BPI-ICB-CAPI) 

                   Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l’ ICAB (CJPI-DDHH) 

                   Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) 

 

 

Coordinador de les XI Jornades de Justícia Penal Internacional: Jaume Antich Soler 

 

                    

 

 

Les noves tecnologies estan marcant nous horitzons de possibilitats que, tant en la vessant positiva com 

negativa, han vingut demandant la necessitat que la comunitat jurídica abordés la seva complexitat i les 

problemàtiques que s’hi susciten, principalment en relació amb els Drets Humans i la Justícia Penal. Dins 

l’ampli ventall de noves tecnologies, els drons, com a enginys que poden fer a distancia, i de manera més 

o menys depenent de l’ésser humà, una sèrie de tasques fins fa poc impensables, son mereixedors de la 

nostra atenció en la XI edició de les Jornades de Justícia Penal Internacional i Universal. Així convé 

assenyalar que amb els drons s’albira la possibilitat d’aconseguir proves a través de fotografies, só, i/o 

vídeos, i de transmetre aquesta informació (dades) a temps real, esdevenint una important eina per a obtenir 

proves a utilitzar en els tribunals. És per tant, quelcom que ens pot ajudar molt en  la lluita contra la 

impunitat d’alguns crims. Per altra banda, però, ens planteja totes les possibles col·lisions amb Drets 

Fonamentals, com son el de la intimitat, la privacitat, etc. I tampoc es poden oblidar les garanties que cal 

reunir per tal que les dades obtingudes amb els drons pugin esdevenir prova en un Tribunal, com és per 

exemple que no es trenqui la cadena de custodia. 

Per altra banda, l’ús dels drons com a arma de guerra també s’ha vingut plantejant des de les dues vessants, 

positiva i negativa, en el sentit que la vessant positiva és aquella que enfoca la qüestió des de la possibilitat 

d’intervenció “armada”, gairebé quirúrgica contra objectius en les que no es causin víctimes civils ni danys 

col·laterals. Fins i tot, hi ha enfocaments des d’una perspectiva de no causar víctimes humanes ni de cap 

ésser viu. En la seva vessant negativa s’apunten diverses qüestions d’entre les que destaquen el mal ús que 

se’n pot fer, així com la manca d’informació que es pot donar amb el consegüent “error”,  o fins i tot la 

possibilitat de hackeig que poden patir.  

En la jornada d’enguany abordarem totes aquestes qüestions i moltes més, tant des d’una vessant jurídica 

com metajurídica.  
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Participants i ponents 

 

- Hble. Sra. Ester Capella i Farré, Consellera de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Excm. Sr. Dr. Blas Jesús Imbroda Ortiz, Advocat i Doctor en Dret, President del 

BPI-ICB-CAPI, Degà  de l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Melilla. 

- Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, Advocada, Degana de ICAB, Vicepresidenta 

del Consejo General de la Abogacía Española. 

- Excm. Sr. Luis del Castillo Aragón, Advocat, President de Honor del CAPI-ICB-

BPI, Degà Emèrit de l’ICAB, President de la CJPI-DDHH de l’ICAB. 

- Sra. Núria Clèries i Nerín, Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada 

- Ilma. Sra. María Calvo López, Magistrada de la Audiència Provincial de 

Barcelona, Secció 21ª.  

- Sra. Erika Torregrossa Acuña, Jurista, Secretària General del CAPI-ICB-BPI, 

adjunta a Degana de l’ ICAB, Vicepresidenta de la CJPI-DDHH de l’ICAB. 

- Excm. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas, Professor Titular de Dret 

Internacional Públic i Relacions Internacionals i Director de la Càtedra Tarragona 

Smart Mediterranean City de la Universitat Rovira Virgili. 

- Sr. Jordi Sandalinas Baro. Advocat especialista en Drons, membre de l’ ICAG. 

- Sr. Francisco Segovia Losa, Coordinador de la Fundación del Consejo General de 

la Abogacía Esapañola. 

- Sr. Miguel Tripiana Gonzalo, agent del cos dels MMEE adscrit a la Unitat Tècnica 

de la Seguretat Aérea. 

- Dr. Jaume Antich i Soler, Advocat i Doctor en Dret, Secretari de la CJPI-DDHH 

de l’ICAB, membre del BPI-ICB-CAPI. 

- Sra. Silvia Soler Huete, Advocada, vocal de la CJPI-DDHH de l’ICAB, membre del 

BPI-ICB-CAPI. 

- Sra. Antonia Rocha González, Advocada, vocal de la CJPI-DDHH de l’ICAB. 

- Sr. Javier García Mallol, Advocat, Tresorer de la CJPI-DDHH de l’ICAB, membre 

del BPI-ICB-CAPI. 
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HORARI  

 

9:15-9:30h: Recepció i acreditacions 

 

 

9:30-9:45h: Presentació de les Jornades   

 

 Hble. Sra. Ester Capella i Farré, Consellera de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya 

 Excm. Sr. Dr. Blas Jesús Imbroda Ortiz, President del BPI-ICB-CAPI. 

 Excma. Sra. Mª Eugenia Gay Rosell, Degana del ICAB.  

 Sra. Núria Clèries i Nerín, Directora del CEJFE. 

 

                  

9:45-10:45h: 1ª Taula rodona: 

 

- Excm. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas. “La revolució digital 

davant el Dret  Internacional, els Drets Humans i Dret Humanitari: 

impactes d’un mon en transformació”.  

 

- Il·lma.  Sra. María Calvo López.  “Drones en la investigación penal: 

oportunidad o riesgo?” 

                       

Modera: Sra. Silvia Soler Huete 

 

10:45-11:15h: pausa café 

 

11:15-12:15h: 2ª Taula rodona: 

 

- Sr. Jordi Sandalinas Baro. “Validesa de la imatge i la dada captada per 

dispositius aeris i orbitals com a prova judicial en la defensa dels drets 

humans” 

                                                     
-  Sr. Francisco Segovia Losa.  “El uso de drones en conflictos armados a 

la vista del Derecho Internacional Humanitario”. 

 

Modera: Excm. Sr. Luis del Castillo. 
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12:30-13:30h:  3ª Taula rodona: 

 

- Sr. Miguel Tripiana Gonzalo. “Marc jurídic i actuació policial davant 

incidents amb drons”. 

  

-  Dr. Jaume Antich Soler. “Drons i responsabilitat penal de les persones 

jurídiques”  

 

   Modera: Sra. Antonia Rocha González 

 

 

 

Conclusions i clausura de la Jornada: 

 

- Sra. Erika Torregrossa Acuña 

- Sr. Javier García Mallol 
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