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Introducció 

Recentment es va publicar un document molt interessant del Parlament Europeu, amb data 27 de 

gener del 2017, disponible en llengua castellana, que figura com un “Informe” (de la Comissió 

d’Assumptes Jurídics), amb recomanacions destinades a la “Comissió sobre normes de Dret civil 

sobre robòtica”.1     

El text indicat, la lectura atenta del qual recomano amb insistència, té una transcendència especial 

perquè constitueix un punt de partida bastant elaborat del que apunta, de manera inqüestionable, 

cap a la conformació d’una nova branca del dret que amb molta seguretat experimentarà un gran 

desenvolupament durant els pròxims anys.  

En aquest sentit, de la mateixa manera que ja figura la matèria sobre protecció i benestar dels 

animals en el temari de les oposicions per accedir al cos d’advocacia de la Generalitat,2 en relació 

amb un veritable procés de conformació del que s’ha d’acceptar com a una nova branca del dret: 

“el dret animal”, en uns termes encara desconeguts en qualsevol altre temari corresponent a les 

proves d’accés a qualsevol cos jurídic de caràcter superior a Espanya, ja sigui de l’Estat, de 

qualsevol comunitat autònoma o d’un ens local, de la mateixa manera, cal insistir, aviat haurà de 

figurar també en els temaris corresponents el “dret de la robòtica”, o denominació similar, com a 

matèria que els funcionaris encarregats de l’assessorament jurídic i de la representació i la defensa 

de l’administració pública hauran de conèixer i dominar.  

La simple lectura del text indicat posa de manifest un extens panorama sobre el qual l’administració 

pública haurà d’actuar, implementant la normativa de rang superior que haurà d’arrencar, com a 

font primigènia, de les disposicions legals d’aplicació obligatòria procedents de la Unió Europea.  

Contràriament amb el que passa amb d’altres documents de les institucions de la Unió Europea, 

inclòs el mateix Parlament Europeu, el cert és que el document referit presenta un contingut jurídic 

molt substanciós, el qual parteix del que hi ha i del que ja es coneix. Sobre aquest contingut es 

projecta la previsió d’un futur desenvolupament normatiu que no solament és necessari, sinó que 

serà del tot punt impossible d’aturar. És a dir, l’examen dels fets exposats al document, 

l’argumentació lògica desenvolupada al respecte, i les conclusions legals corresponents (les quals, 

en cap moment, no perden de vista les components diverses filosòfiques, sociològiques i en 

definitiva, humanes, descriuen un panorama que ha fet realitat l’expressió; “el futur ja és aquí”.  

                                                           
1
 INFORME con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica 

(2015/2103(INL)). 
 
2
 Resolució GRI/2973/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aprova el temari de l’oposició per a l’accés al cos 

d’advocacia de la Generalitat de Catalunya (DOGC. Núm. 7032, 7.1.2017). A l’annex d’aquesta resolució, a l’Apartat VII, 
sobre dret administratiu, figura el tema 38, on consten els epígrafs següents: “L’acció administrativa en matèria animal. 
Benestar i protecció dels animals: àmbit ramader, domèstic i de la fauna salvatge”. I a l’apartat IX, sobre dret penal, al 
tema 16, consta l’epígraf: “Protecció penal de la flora, fauna i animals domèstics”. 



Fins ara, esdeveniments com el World Mobile Congress i, molt especialment, la seva última edició, 

han mostrat a la ciutadania les immenses possibilitats que la tecnologia robòtica està en condicions 

d’oferir, l’ampli ventall d’aplicacions que en deriva, i les extraordinàries possibilitats futures que es 

presenten en aquesta matèria. No obstant, la percepció inicial en general pot ser la d’una presa de 

contacte en termes més bé lúdics, envoltats d’un panorama més propi encara de la ciència ficció.   

El que ja no resulta tan evident per al públic són les conseqüències jurídiques futures, i  fins i tot es 

podria dir també que immediates, que caldrà afrontar com a conseqüència del fenomen robòtic, el 

qual també és un fenomen filosòfic, moral, sociològic, administratiu etc.   

Des del punt de vista dels professionals del dret en general, la problemàtica jurídica entorn de la 

robòtica dibuixa clarament, com ja s’ha dit, el que serà una nova branca del dret, amb una entitat 

específica ben diferenciada, com a conseqüència del protagonisme que en el mateix tindrà el 

“robot”.  

En relació amb això, s’ha d’insistir en què no s’està parlant d’un dret relatiu a les màquines. 

Aquestes, com a objecte de comerç, com a objecte de producció, de compra i de venda, no es 

diferencien d’altres “coses” sobre les que recau (en general) el dret mercantil, el dret civil, el dret 

administratiu, (i en termes més concrets) el dret de patents i marques, el dret industrial etc., sinó 

que es parla del que serà un nou subjecte del dret: el robot, identificat de manera caracteritzada, 

ara solament tecnològicament, però molt aviat també jurídicament, com a subjecte diferenciat de 

l’humà i sobre el qual es reclama des d’alguns àmbits, com és el cas del document del Parlament 

Europeu que ens ocupa, una “personalitat pròpia”. Aquesta personalitat podria ser una personalitat 

diferenciada de la física i de la jurídica tradicionals. 

Fem en aquest moment un petit recés per al·ludir a quelcom que, òbviament, el document del 

Parlament Europeu no esmenta en cap moment, que és cóm afectarà l’exposat a la consideració 

dels animals en el debat relatiu a la “personalitat” d’aquests i a les possibilitats de fer-los subjectes 

de drets, en el marc de la reivindicació d’una personalitat per als animals, crec que més justificada 

en aquests que no en un robot (sense perjudici del fet que no sabem encara al nivell d’autonomia i 

fins i tot d’autoconsciència a què aquest pot arribar).  

En tot cas, els robots (de moment) són “objectes”, són coses, i crida l’atenció la importància que el 

document del Parlament Europeu dóna a tota la component emocional (humana, establint les 

diferències amb els robots i els perills de la interacció humà/robot-màquina), tant més notable quan 

en el cas dels animals la seva component emocional és inqüestionable (també científicament), és 

del mateix gènere i origen que la humana i, en tot cas, es tracta d’éssers vius amb una mateixa 

fisiologia que la que ens correspon, no per ser humans sinó també per ser animals.   

És molt possible que un dret dels robots, atenent també a aquests quant a la conformació d’una 

personalitat pròpia passi per davant del que seria un avenç favorable en la conformació del dret 

animal, entès com aquell en el que l’animal és el protagonista principal, i considerat com a ésser 

amb interessos propis (a la vida, a la llibertat, a la integritat física i moral i a la dignitat) que haurien 

de ser respectats i protegits, amb el reconeixement dels drets corresponents i l’obligació dels 

humans de vetllar per aquests. 

En tot cas queda clar que la matèria robòtica augura un treball molt ampli i interessant en 

pràcticament tots els camps dels nostres interessos, i això ha de tenir una repercussió jurídica, tant 

de dret públic com de dret privat, la qual cosa s’anuncia plenament en el document del Parlament 

Europeu el contingut del qual és objecte de comentari a continuació.  



Contingut de l’informe del Parlament Europeu: 

Les sis primeres pàgines del document contenen 35 “considerants” que emmarquen perfectament 

els efectes que han de derivar del desenvolupament del futur “que ja és aquí” de la robòtica. El 

començament és d’un interès literari innegable: 

“Considerando que, desde el monstruo de Frankestein creado por Mary Shelley al mito cásico de Pigmalión, 

pasando por el Golem de Praga o el robot de Karel Capek – que fue quien acuñó el termino -, los seres 

humanos han fantaseado siempre con la posibilidad de construir máquinas inteligentes, sobre todo androides 

con características humanes;” 

A continuació es subratlla que som a les portes d’una era en què les diferents formes 

d’intel·ligència artificial cada cop més sofisticades semblen disposades a desencadenar una nova 

revolució industrial, la qual afectarà probablement a tots els estrats de la societat, de manera que 

és vital que el legislador ponderi les conseqüències jurídiques i ètiques, sense que això sigui un 

obstacle pera la innovació.  

En aquest sentit, el document es fa ressò de l’imperatiu d’atendre a tota la implicació ètica que la 

robòtica ha de determinar, tractant d’evitar que tal cosa pugui plantejar-se com un dilema front al 

progrés econòmic i científic. Darrera de les paraules del Parlament Europeu al respecte, es troba la 

preocupació perquè els aspectes econòmics s’imposin sobre les limitacions que, reflexionant en 

termes ètics, caldria imposar. En aquest sentit, es fa necessària una definició de “robot” que sigui 

acceptada generalment, i d’intel·ligència artificial que sigui flexible, però que no llasti la innovació.  

Econòmicament i laboralment es destaca l’augment del recurs a la tecnologia robòtica des del 

2010, així com que durant els últims dos cents anys les xifres d’ocupació han augmentat de manera 

continuada mercès al desenvolupament tecnològic. Extrapolant això a la robòtica, es creu que 

aquest àmbit té potencial per augmentar els nivells d’estalvi, eficiència, seguretat, millora de la 

qualitat dels serveis, etc., en diversos camps com és el cas del transport, l’assistència sanitària, 

l’educació, l’agricultura, etc.  

En línia amb l’exposat, dels primers 18 considerants, té interès destacar: 

 L’augment de l’esperança de vida i el corresponent envelliment de la població, la qual cosa 

fa que sigui un repte aconseguir que la població es mantingui saludable i activa el major 

temps possible.3 

 

 El fet que l’aprenentatge automàtic, no obstant les seves avantatges innegables, també 

planteja reptes a l’hora de vetllar per la no discriminació, les garanties processals, la 

transparència i la intel·ligibilitat dels processos decisoris. 

 

                                                           
3
La propaganda reiterada i insistent sobre què viurem 100 anys, encara que en torn nostre constantment sapiguem de 

gent que ni tan sols supera els cinquanta, i de l’augment imparable, de moment, de malalties o disfuncions que han 
arribat a esdevenir “normals” per habituals, fins i tot en els nens (hipertensió, colesterol alt, diabetis, malalties 
degeneratives diverses, etc., a la qual cosa s’afegeix un augment també important de malalties de càncer en edats molt 
joves), juntament amb l’augment de la resistència dels antimicrobians, de la qual cosa s’han fet ressò diversos 
documents de la Unió Europea recentment, fan dubtar de la bondat de tal afirmació i de què la mateixa no respongui a 
una estratègia per preparar i mentalitzar a la població per acceptar sacrificis diversos com estendre de manera 
important la vida laboral.   



 La transformació del mercat de treball i els canvis econòmics corresponents que la robòtica i 

l’aprenentatge automàtic poden comportar.  

 

 La probabilitat evident de què l’ús generalitzat dels robots impliqui la destrucció dels llocs de 

treball menys qualificats, si bé sense determinar la substitució automàtica de llocs de treball. 

I a partir de tot això, els interrogants sobre el futur de l’ocupació i la viabilitat dels sistemes 

de seguretat i benestar socials i sobre la insuficiència de les cotitzacions per als règims de 

jubilació si no s’introdueixen canvis notables.  

 

En  relació amb aquests canvis, caldria estudiar la possibilitat de sotmetre a impost el treball 

executat per robots o exigir un gravamen per l’ús i el manteniment de cada robot, amb la 

finalitat de mantenir la cohesió social i la prosperitat.  

 

 La preocupació, clarament expressada, sobre que atesa les fractures socials creixents i el 

declinar de la classe mitjana, de què el progrés de la robòtica es pugui traduir en una 

concentració elevada de la riquesa i del poder en mans d’una minoria.  

 

 La necessitat de què els implicats en el desenvolupament i la comercialització de les 

aplicacions de la intel·ligència artificial incorporin des d’un principi característiques se 

seguretat i d’ètica, assumint així estar preparats per acceptar la responsabilitat jurídica 

respecte de la qualitat de la tecnologia que produeixen.  

 

 Que l’evolució de la robòtica i de la intel·ligència artificial s’ha de concebre de manera que 

preservi la dignitat, l’autonomia i l’autodeterminació de l’individu, especialment en l’àmbit de 

l’atenció i de la companyia de les persones.  

 

 L’assumpció de que existeix la possibilitat de què a llarg termini la intel·ligència artificial 

arribi a superar la capacitat intel·lectual humana.4  

 

A partir d’aquest primer grup de considerants es passa a posar de manifest de manera més 

detallada el relatiu a les implicacions legals de la robòtica i de la intel·ligència artificial. Així, té 

interès destacar que països com els Estats Units, el Japó, la Xina i Corea del Sud, s’estan 

plantejant adoptar mesures normatives al respecte, i que en alguns casos ja han començat a fer-

ho.  

També alguns estats membres de la Unió Europea han començat a reflexionar sobre la possible 

elaboració de normes jurídiques o bé sobre la introducció de canvis legislatius amb la finalitat de 

tenir en compte les noves aplicacions de la tecnologia corresponent.  

La transparència, últimament tan de moda, és quelcom que és invocat freqüentment pel document, 

tant en relació amb l’activitat material vinculada amb la robòtica i la intel·ligència artificial com en 

relació amb la implementació normativa i l’actuació administrativa corresponent.  

                                                           
4
 Matrix? 

 



A continuació, en assenyalar uns “principis generals”, cal destacar que es comença amb la 

invocació de les lleis d’Asimov 5, el qual, en aquest sentit, es pot dir que va ser un autèntic 

avançat a la seva època i, potser, un veritable profeta de l’era robòtica que ja ens cau a sobre. 

Potser la lectura de la seva obra de ciència ficció ens proporcioni dades de tipus divers, en el camp 

de l’ètica i la moral, que ens hagin de ser útils en un futur.  

Aquestes lleis d’Asimov es consideren adreçades als dissenyadors, els fabricants i els operadors 

dels robots, però es podria dir que amb això no és suficient, perquè es fa necessari disposar d’una 

sèrie de normes en matèria de responsabilitat, de transparència i sobre retiment de comptes que 

reflecteixin els valors humanistes intrínsecament europeus i universals que caracteritzen la 

contribució d’Europa a la societat, però que no han d’afectar al procés d’investigació, d’innovació i 

de desenvolupament en aquest àmbit dels robots.  

Es ratifica que la Unió Europea podria tenir un paper essencial a l’hora d’establir principis ètics 

bàsics i a l’hora d’incorporar aquests principis a la normativa i als codis de conducta de la Unió, per 

tal de canalitzar la revolució tecnològica al servei de la humanitat. L’actitud de la Unió, en tot cas, 

davant d’iniciatives futures sobre robòtica i intel·ligència artificial ha de ser gradual, pragmàtica i 

prudent (???)a fi de no posar traves a la innovació (!!!).6 

Assenyalats els principis generals, la “responsabilitat” és objecte d’un tractament de certa extensió 

i importància, la qual cosa comporta haver de centrar-se en la figura del robot com a tal, així en 

relació amb la seva autonomia (purament tecnològica) la qual, no obstant, pot portar a que quant 

més autònoms siguin els robots més difícil sigui considerar-los com a simple instrument d’altres 

agents (fabricant, operador, usuari, etc.). Això planteja si la normativa general sobre responsabilitat 

és suficient per fer front als nous reptes que tal cosa podrà comportar.   

A partir de l’exposat, es planteja el referent a la naturalesa del robot i si aquest pertany a una de les 

categories jurídiques existents o bé si s’ha de crear una nova categoria amb les seves 

característiques jurídiques pròpies. Precisament, en el marc jurídic actual, els robots no poden ser 

considerats com a responsables dels actes i de les omissions que causin danys a tercers. Si un 

robot arriba a prendre decisions autònomes, les normes tradicionals sobre responsabilitat seran 

clarament insuficients. També les deficiències corresponents es fan evidents al respecte en l’àmbit 

de la responsabilitat contractual. I en matèria de responsabilitat extracontractual podria no ser 

suficient amb el que ofereix la Directiva 83/374/CEE del Consell, de 25 de juliol de 1985. Això és 

                                                           
5
 Es tracta d’un conjunt de tres normes escrites per Isaac Asimov, que formaven part del disseny de la major part dels 

robots de les seves  novel·les i contes. Es tractava de: “formulacions matemàtiques impreses en les dreceres 
positròniques del cervell” del robot (línies de codi del programa que regula el compliment de les lleis guardat en la 
memòria principal del mateix. Van aparèixer per primer cop  al relat “Runaround (1942) (Font: Wikipèdia,). Aquestes 
lleis, indicades al document del Parlament Europeu, són:  1er. Un robot no farà mal a un ésser humà ni permetrà que, 
per inacció, aquest pateixi dany. 2on. Un robot obeirà les ordres que rebi d’un ésser humà, llevat que les ordres entrin 
en conflicte amb la primera llei. 3er. Un robot protegirà la seva pròpia existència en la mesura en què la protecció 
esmentada no entri en conflicte amb les lleis primera i segona.  El document del Parlament Europeu afegeix una altra: 
0ª Un robot no farà mal a la humanitat ni permetrà que, per inacció, aquesta pateixi dany.   
 
6
 Em sembla que un defecte de la concepció de conjunt del document és que en el fons el terme més consagrat, per 

davant fins i tot del que afecta a l’ètica i al servei a la humanitat, és el d’innovació (que es repeteix mantes vegades). 
Personalment, entenc que aquest hauria de quedar clarament per sota, i s’hauria d’assumir la possibilitat radical 
d’impedir una determinada actuació d’investigació, per molt innovadora que pugui ser, si es detecta que és contrària a 
una determinada concepció ètica, sense necessitat d’haver-se de situar davant d’un dilema extrem. Aquí, la tasca dels 
comitès d’ètica seria fonamental, sempre que no siguin instruments formals per “vestir” de legitimitat el que no ho 
mereix. 



així perquè a la nova generació de robots se la podrà dotar de capacitats d’adaptació i 

d’aprenentatge que impliquin un cert grau d’imprevisibilitat en el seu comportament, atès que un 

robot podria aprendre de forma autònoma de les seves concretes experiències i interactuar amb el 

seu entorn de manera imprevisible i que seria pròpia únicament del robot corresponent.7 

Arribats a quest punt, i quant a principis generals relatius al desenvolupament de la robòtica i de la 

intel·ligència artificial per a l’ús civil 8, el  Parlament Europeu, entre d’altres coses: 

 Demana a la Comissió que proposi definicions europees comunes de sistema ciberfísic, 

sistema autònom, robot autònom intel·ligent i les seves diferents subcategories, prenent en 

consideració una sèrie de característiques d’un robot intel·ligent les quals cita.  

 

 Considera que s’ha de crear un sistema global de registre de robots avançats dins del 

mercat interior de la Unió Europea en determinats casos, i demana a la Comissió 

l’establiment de criteris de classificació dels robots i que s’analitzi la conveniència de què la 

gestió del sistema de registre i de les inscripcions s’atribueixi a una agència de la Unió per a 

la robòtica i la intel·ligència artificial.  

 

 Insisteix en la necessitat de què, en tot cas, els humans han de tenir en tot moment el 

control sobre les màquines intel·ligents, i que s’ha de prestar una atenció especial al 

desenvolupament possible d’un vincle emocional entre els robots i els éssers humans, 

especialment en el cas de grups vulnerables com són els nens, les persones grans i les 

persones amb discapacitat.  

 

Posteriorment, el document s’ocupa més concretament del relatiu a:  

1. La investigació i la innovació: 

Insistint en la necessitat de fomentar els programes corresponents, estimulant la investigació sobre 

possibles riscos i oportunitats que el tema ofereix. Es destaca que l’activitat a dur a terme requereix 

d’una infraestructura digital adient i s’hi insisteix en la importància de la interoperabilitat.  

2. Els principis ètics:  

Cridant l’atenció sobre les tensions o riscs possibles que han d’avaluar-se a la llum de la seguretat i 

la salut humanes. Al respecte, s’estima que és precís un marc ètic clar, estricte i eficient, el qual 

orienti el desenvolupament, el disseny, la producció, l’ús i la modificació dels robots. Atès això, el 

document incorpora uns annexes on consten una sèrie de textos-model que seran esmentats més 

endavant.  

                                                           
 
7
 Realment, és aquest aspecte de l’aprenentatge autònom en funció de l’experiència pròpia, i de la vessant 

d’imprevisibilitat quant a què pugui derivar de tal cosa, el que produeix més inquietud. Arribaran els robots a adquirir 
consciència, ja sigui perquè la mateixa sigui efecte d’un conjunt material atòmic i molecular determinat amb un alt grau 
de sofisticació, o bé perquè davant una estructura molt sofisticada i complexa la consciencia, universal, s’instal.la en el 
subjecte, que llavors esdevé “ésser”?  
 
8
Aquesta és una altra, perquè l’aspecte militar no és tractat pel document del Parlament Europeu (llevat d’una única 

referència sobre que els usuaris d’un robot no l’han de modificar per utilitzar-ho com a arma, tal i com es cita més 
endavant), i sobre això ja entraríem en un àmbit en relació amb el qual les possibilitats són inimaginables.   



Es posa de relleu el principi de transparència que en el camp que ens ocupa consisteix en què 

sempre ha de ser possible justificar qualsevol decisió adoptada amb l’ajut de la intel·ligència 

artificial.  

S’estima que els robots han d’incorporar una “caixa negra” que registri totes les dades de les 

operacions efectuades per la màquina.  

S’hi assenyala que aquest marc de consideracions ètiques s’ha de basar en els principis de 

beneficència, no maleficència, autonomia i justícia, en els principis consagrats en la Carta dels 

Drets Fonamentals de la Unió Europea (com són la dignitat humana, la igualtat, la justícia, l’equitat, 

la no discriminació, el consentiment informat, la vida privada i familiar i la protecció de dades), així 

com en els basats en d’altres principis i valors inherents de la Unió, com la no estigmatització, la 

transparència, l’autonomia, la responsabilitat individual i la social, etc.  

I considera que s’ha de prestar atenció especial als robots que representen una amenaça 

significativa per a la privacitat.  

3. La implementació d’una agència europea especialitzada en la matèria (abans al·ludida).  

En definitiva, una organització especialitzada a nivell europeu, integrada a l’estructura 

administrativa de la Unió Europea, que s’ocupi de tot el que afecta a la robòtica i a la intel·ligència 

artificial, i que ja es pot suposar que funcionarà com a model per a instruments similars a nivell 

estatal. 

4. El que afecta als drets de la propietat i al flux de dades: 

Constatant que no hi ha cap disposició jurídica que s’apliqui específicament a la robòtica i recalcant 

que el dret de protecció de la vida privada i el dret a la protecció de les dades personals consagrats 

en els articles 7 i 8 de la Carta Europea de Drets Fonamentals, i en l’article 16 del Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea, són d’aplicació en tots els àmbits de la robòtica. 

5. La normalització, la seguretat i la protecció: 

Posant de relleu que és fonamental definir normes i fer possible la interoperabilitat per a la 

competència futura en la matèria afectada, demanant a la Comissió que continuï treballant per 

l’harmonització internacional de les normes tècniques. 

6. Els medis de transport autònoms: 

Quant al que afecta als vehicles autònoms, i els drons. Es considera que la transició als vehicles 

autònoms repercutirà sobre la responsabilitat civil (responsabilitat i assegurances), la seguretat vial, 

tot el relatiu al medi ambient (eficiència energètica, tecnologies renovables i fonts d’energia), el 

relatiu a les dades (accés, protecció i intimitat). 

Quant als drons, es subratlla la importància d’un marc europeu sobre el seu ús per preservar la 

seguretat i la intimitat dels ciutadans. 

7. Els robots assistencials: 

D’importància cabdal per exercir funcions de prevenció, d’assistència, de seguiment, d’estimulació i 

de companyia de les persones d’edat avançada o que pateixen demència, trastorns cognitius i 

pèrdua de memòria. En aquest àmbit es destaca la importància del contacte humà com aspecte 



fonamental de l’atenció a les persones però insistint en què si bé els robots podrien fer les tasques 

automatitzades dels qui tenen cura dels humans, augmentant l’atenció prestada, en tot cas seguirà 

essent necessària la intervenció humana cuidant l’afectat, la qual cosa ofereix una font d’interacció 

social important, que es considera impossible que sigui substituïda íntegrament.9  

8. Els robots mèdics: 

Així els quirúrgics, la qual cosa no hauria de minvar ni perjudicar la relació entre el metge i el 

pacient, sinó proporcionar al metge una assistència per al diagnòstic i el tractament dels pacients 

per reduir el risc d’error humà i augmentar la qualitat i l’esperança de vida. A més, aquests robots 

tenen el potencial de reduir la despesa sanitària permetent al personal mèdic dedicar-se més a la 

prevenció i també per alliberar recursos pressupostaris adaptant-se a les necessitats dels pacients.  

9. La rehabilitació i intervencions en el cos humà: 

Es constata els grans progressos de la robòtica així com el seu potencial futur en l’àmbit de la 

rehabilitació d’òrgans danyats i el restabliment de funcions corporals reduïdes. Es destaca com les 

possibilitats corresponents poden modificar substancialment les nostres concepcions en torn del 

cos humà sà, i la urgència en establir comitès d’ètica sobre robòtica en hospitals i altres institucions 

sanitàries per tal d’examinar i contribuir a resoldre problemes ètics inusuals i complexes, relacionats 

amb qüestions que afectin la cura i el tractament de pacients.  

Té una importància especial la referència a la necessitat de retenir els mitjans necessaris per 

proporcionar a les persones amb dispositius mèdics vitals i avançats els serveis que precisin, com 

és el relatiu a manteniment, reparacions i millores, incloses les actualitzacions de software, 

especialment quan el proveïdor original deixi de prestar els serveis corresponents. Es destaca 

igualment la necessitat de garantir l’accés en peu d’igualtat per a totes les innovacions 

tecnològiques corresponents.  

10. L’educació i l’ocupació: 

A destacar que, segons les previsions de la Comissió, fins el 2020 hi haurà una manca de fins a 

825.000 professionals en el sector de les TIC, alhora que el 90% dels llocs de treball requerirà 

almenys unes capacitats digitals bàsiques. Es considera que la industria digital i les pròpies dones i 

l’economia europea sortirien guanyant si s’aconseguís que més dones joves optessin per una 

carrera digital i es contractés més dones en llocs de treball digitals. Es demana així a la 

Comissió i als estats membres que implementin iniciatives per donar suport a les dones en el sector 

de les TIC i a millorar la seva capacitació en l’àmbit digital.  

La previsió de canvis socials d’especial importància és una preocupació evident, de manera que es 

considera que cal debatre sobre els nous models d’ocupació i sobre la sostenibilitat dels sistemes 

tributaris i socials vigents, prenent com a base uns ingressos suficients, inclosa la possibilitat 

d’introduir una renta bàsica mínima. Al respecte, crida l’atenció que les conseqüències de la 

robòtica que ens venen a sobre puguin fer que aquesta qüestió de la renta bàsica mínima, posada 

últimament sobre la taula principalment per determinades opcions polítiques que han estat 

acusades de populistes (acusació de populisme que també es fonamenti en aquesta proposta de 
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renta bàsica mínima) esdevingui un tema que pugui ser tractat amb normalitat i seny, i no com un 

arma de confrontament de la baixa política.  

Es destaca especialment el gran potencial que es manifesta en poder transferir als robots la 

realització de feines perilloses i perjudicials que actualment són fetes pels humans. En relació amb 

això, es para atenció en els perills derivats de la interacció corresponent entre humans i robots, la 

qual cosa reclama normes estrictes per regular aquestes interaccions garantint la salut, la seguretat 

i el respecte dels drets fonamentals en el lloc de treball.  

11. L’efecte sobre el medi ambient: 

De manera que el desenvolupament de la robòtica i de la intel·ligència artificial es faci limitant el 

seu impacte sobre el medi, en relació amb la generació de residus (en particular  els elèctrics i 

electrònics) i el seu reciclatge.  

12. La responsabilitat civil pels danys i perjudicis causats pels robots.  

Qüestió fonamental que s’ha d’analitzar i abordar a escala de la Unió Europea. Es demana a la 

Comissió que sobre la base de l’article 114 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, es 

faci una proposta d’instruments legislatius sobre aspectes jurídics relacionats amb el 

desenvolupament i l’ús de la robòtica i la intel·ligència artificial previsibles en els pròxims 10 o 15 

anys, juntament amb instruments no legislatius (directrius i codis de conducta, per exemple).  

L’instrument legislatiu corresponent no hauria de limitar el tipus o abast dels danys i perjudicis que 

puguin ser objecte de compensació, ni tampoc limitar la naturalesa de la dita compensació, per 

l’únic motius de què els danys i perjudicis hagin estat causats per un agent que no pertanyi a 

l’espècie humana.  

Es considera, i cal insistir en això que potser és un dels punts amb unes conseqüències més 

transcendents en el que afecta a l’exigència de responsabilitat, que un cop identificada la 

responsabilitat última, aquesta hauria de ser proporcional al nivell real de les instruccions 

impartides als robots i al seu grau d’autonomia, de forma que quant més gran sigui la capacitat 

d’aprenentatge o l’autonomia i quan més llarga hagi estat la formació del robot, més gran hauria de 

ser la responsabilitat del seu formador.  

En aquest punt, les competències adquirides a través de la formació d’un robot no s’haurien de 

confondre amb les competències que depenen estrictament de la seva capacitat d’aprendre d’una 

manera autònoma. Tal cosa ens situa davant un tema que segurament es plantejarà més endavant: 

la responsabilitat “personal” del robot? Parlem així de quelcom vinculat a la seva personalitat, 

identificada i definida prèviament, sobretot si distingim aquesta com a especialment configurada, a 

part de la física i de la jurídica? Ens trobarem amb un judici, en el futur, a un robot, amb la 

possibilitat d’imposar-li alguna penalitat, sanció o càstig?  

Sembla, sempre basant-nos en el mateix document, que la resposta a aquestes preguntes és 

afirmativa. 

Si algú en té dubtes encara, tingui’s en compte que en el punt que examinem s’ha de destacar la 

insistència en la creació, a llarg termini, d’una personalitat jurídica específica per als robots, de 

manera que almenys els robots autònoms més complexes puguin ser considerats persones 

electròniques responsables de reparar els danys que puguin causar i possiblement aplicar la 



personalitat electrònica als supòsits en els que els robots prenguin decisions autònomes 

intel·ligents o bé interactuïn amb tercers de manera independent. 

A partir de l’exposat, cobra especial importància el referent a establir una assegurança obligatòria  

així com a establir també un fons de compensació sobretot per al cas de manca de l’assegurança 

obligatòria. Al respecte, es planteja la possibilitat d’establir un règim de responsabilitat limitada per 

al fabricant, programador, propietari o usuari que contribueixi a un d’aquests fons o bé en el cas de 

subscriure conjuntament una assegurança per garantir la compensació de danys i perjudicis 

causats pel robot.  

És interessant que es plantegi la necessitat de decidir si es crea un fons general per a tots els 

robots autònoms intel·ligents o bé si es crea un fons individual per a cada categoria de robots. Està 

clar que aquí hi ha un camp molt ampli i interessant per a les companyies d’assegurances en 

general, però també des del punt de vista de la normativa necessària al respecte.  

13. Els aspectes internacionals: 

Es constata que s’ha de modificar, substancialment i urgentment, les normes actuals de dret 

internacional privat en matèria d’accidents de trànsit aplicables a la Unió Europea per adaptar-les al 

desenvolupament dels vehicles autònoms, i s’assenyala la necessitat d’introduir modificacions en 

alguns acords internacionals, com és el cas del conveni de Viena sobre la circulació vial, de 8 de 

novembre de 1968 i el conveni de la Haia sobre la llei aplicable en matèria d’accidents de circulació 

per carretera.  

Igualment es fa una crida a la comunitat internacional perquè cooperi per estudiar els desafiaments 

socials, ètics i jurídics que planteja la situació exposada, i per procedir a continuació a establir 

normes reglamentàries sota els auspicis de les Nacions Unides.  

14. Aspectes finals:  

Entre aquests, destaca especialment la petició a la Comissió de què presenti una proposta de 

directiva relativa a les normes de legislació civil en matèria de robòtica seguint les recomanacions 

que han estat indicades.  

 

Arribats a aquest punt, no s’escapa que pràcticament totes les qüestions assenyalades, si bé es 

situen, com a punt de partida, principalment en l’àmbit del dret privat, totes elles tenen una 

incidència total sobre les tasques que assumeix, desenvolupa i implementa l’administració pública, 

més considerant aquesta en el marc d’un Estat Social, Democràtic i de Dret, com és el cas de 

l’Estat espanyol.  

Entre els assumptes de caràcter jurídic que han estat indicats, i que mostren un camp molt ampli 

sobre el qual s’haurà de projectar la tasca dels professionals del dret des de totes les vessants que 

la professió jurídica ofereix, no n’hi ha un de sol que no comporti la intervenció o actuació, en el 

nivell corresponent, de l’administració pública, i en alguns amb una intensitat especial (com és el 

camp de la salut, per destacar un dels més importants).  

Per tant, els reptes que la robòtica i la intel·ligència artificial presenten per a les administracions 

públiques del segle XXI són nombrosos, complexos, delicats i amb moltes conseqüències per als 

interessos dels ciutadans i, en definitiva, per a l’interès generals. S’obre un espai, on hi ha moltes 



preguntes i moltes incerteses, i que requerirà d’un treball continuat i rigorós per donar resposta a 

totes les problemàtiques que es vagin plantejant. En aquest sentit, el document del Parlament 

Europeu és un primer pas, molt útil, i que no es limita a fer consideracions generals, vagues o 

simplement apreciatives. Darrera hi ha tota una base i uns fonaments que proporcionen llum sobre 

per on ha d’anar una primera regulació en la matèria, a nivell de directiva. Això ha de comportar un 

debat que ha de ser molt útil, i endegarà una dinàmica que segurament portarà, en un futur, ja no a 

una directiva o directives sinó a normes amb nivell de reglament de la Unió Europea, un cop vagi 

consolidant-se i consensuant-se una forma d’actuar i una valoració dels diferents extrems que la 

matèria afectada implica, comuna per a tots els estats membres.  

La preocupació que en els termes que han estat exposats genera la robòtica i la intel·ligència 

artificial, s’ha posat clarament de manifest aquests dies, en el debat: Intel·ligència artificial: somnis, 

riscos i realitat, que durant dos dies ha reunit a Barcelona a experts en intel·ligència artificial de tot 

el món i des del qual s’ha decidit impulsar un manifest que serveixi de base per al 

desenvolupament i l’ús adient de la intel·ligència artificial a tot Europa.10 

Tornant al document, a continuació figura un annex a la proposta de resolució amb: 

 Recomanacions detallades respecte del contingut de la proposta sol·licitada, sobre definició 

i classificació dels “robots intel·ligents”; el seu registre; la responsabilitat civil; la 

interoperabilitat, l’accés al codi font i els drets de propietat intel·lectual; i a una carta sobre 

robòtica. En aquesta es contenen una sèrie de principis que la Comissió hauria de tenir en 

compte quan formuli propostes legislatives sobre robòtica.   

 

 Un codi de conducta ètica per als enginyers en robòtica. 

 

 Un codi deontològic per als comitès d’ètica de la investigació.  

 

 Uns continguts relatius a una llicència per als dissenyadors. 

 

 Uns continguts relatius a una llicència per als usuaris. Aquests tenen un interès especial, 

atès que es refereixen als efectes més immediats de l’ús de robots per qualsevol ciutadà. 

Així, els usuaris: 

 

- Restaran autoritzats a fer ús d’un robot sense por de perjudici físic o psicològic (això 

últim és bastant delicat i complex, i requerirà d’una concreció acordada i consensuada, 

sobretot tenint en compte que en pot derivar responsabilitat i, per tant, deure de 

compensació-indemnització). 

- Han de tenir dret a esperar que un robot faci les tasques per a les que ha estat concebut 

expressament.  

- Han de ser conscients de què els robots poden tenir límits de percepció, límits cognitius i 

límits d’accionament. 

- Han de respectar la fragilitat humana, tant física com psicològica, així com les 

necessitats emocionals dels éssers humans.  

- Han de tenir en compte el dret a la vida privada de les persones, inclosa la desactivació 

de videomonitors durant procediments íntims.  
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 “Barcelona defineix les bases de la intel·ligència artificial a Europa”, publicat a La Vanguardia el 9 de març de 2017.  



- No estan autoritzats a recollir, utilitzar o divulgar informació personal sense el 

consentiment explícit de la persona concernida. 

- No estan autoritzats a utilitzar un robot de modus contrari als principis i les normes 

ètiques o jurídiques.  

- No estan autoritzats a modificar els robots per utilitzar-los com armes.  

El document passa llavors a manifestar la proposta de resolució corresponent, elaborada tot tenint 

en compte el que ha estat examinat, i finalitza amb l’opinió d’una sèrie de comissions amb la 

indicació del resultat de la votació final en la comissió corresponent que és competent per emetre 

opinió (comissió de transports i turisme; de llibertats civils, justícia i assumptes d’interior; d’ocupació 

i assumptes civils; de medi ambient, salut pública i seguretat alimentària; d’indústria, investigació i 

energia; de mercat interior i protecció del consumidor). 

En definitiva, som davant un document molt interessant, la lectura atenta del qual és molt 

recomanable, i que és especialment útil per començar a entendre tots els aspectes jurídics que la 

robòtica i la intel·ligència artificial estan ja posant sobre la taula, configurant un àmbit de 

coneixement que de cap manera es pot obviar, defugir o dissimular, sinó que assegura i apunta en 

el camp del dret cap a una nova era en la qual haurem de conviure amb unes persones 

electròniques responsables, en una dinàmica desconeguda de relacions que ni les pel·lícules de 

ciència ficció han pogut realment manifestar en tota la seva entitat. I, al capdavall, qui s’haurà 

d’ocupar d’això, de totes maneres, i planant sobre totes les branques del coneixement que en són 

implicades, serà el dret, és a dir, el dret de la robòtica, una especialitat per a un futur que ja és 

aquí. Que els professionals més joves i els futurs graduats en prenguin nota.  

 

Carles Serrano i Núñez 

Advocat de la Generalitat 

 

 

 

 

 


