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ASSIGNATURA: Organització d’Empreses Periodístiques.  

ESTUDIS: Per, Com Aud, Pub i RP 

CODI: 

 
TIPUS:      CURS: 4    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: Marçal Sintes i Olivella. 
IDIOMA: Català. 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Coneixements bàsics sobre el funcionament de les empreses 
periodístiques i de comunicació, de l’economia de mercat i la globalització. 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
Al llarg del quadrimestre es buscarà que l’estudiant obtingui una visió de conjunt del món de 
la gestió empresarial, centrant-nos específicament en l’empresa periodística. S’abordaran de 
manera introductòria les diferents àrees i instruments de la gestió empresarial. Igualment, es 
promourà el coneixement dels principals mecanismes de funcionament del mercat de la 
comunicació.  
Podran ser convidats a intervenir en la classe professionals de prestigi reconegut vinculats a 
l’empresa informativa perquè donin a conèixer els seus punts de vista a partir de 
l’experiència quotidiana. També es comentaran lectures seleccionades. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1.- Promoure el coneixement de l’empresa en general, i de l’empresa periodística i 
comunicativa en particular, així com del seu funcionament en el context de l’economia de 
mercat i del mercat de la comunicació. 
2.- Familiaritzar-se amb els principals àrees i tècniques de la gestió empresarial. 
3.- Reflexionar i aprofundir en els problemes que planteja la influència del context econòmic 
en l’exercici de les llibertats intel·lectuals de la persona (pensament, expressió i informació 
veraç). 
4.- Prendre contacte amb els reptes del procés de globalització des de la perspectiva del 
periodisme i la comunicació. 
 
CONTINGUTS: 
 
1. L’Empresa. 

1.1. Fonaments de l’empresa. 
1.2. L’empresari social i les societats mercantils. 
1.3. Societat anònima i societat limitada. 
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1.4. El contracte laboral. 
1.5. L’empresa informativa: classificació i finalitats. 

 
2. El mercat. 

2.1. La idea de mercat. 
2.2. El mercat com a mecanisme d’assignació de recursos. 
2.3. Mercat de la comunicació i la informació. 
2.4. Mercat i publicitat. 

 
3. El Producte. 

3.1. El producte informatiu. 
3.2. Destinataris de la informació. 
3.3. Els anunciants. 

 
4. Màrqueting. 

4.1. La funció del màrqueting. 
4.2. Consumidor i necessitat. 
4.3. Els sistemes d’investigació de mercats. 
4.4. Segmentació i posicionament. 
4.5. El màrqueting mix. 

 
5. Finances. 

5.1. Introducció a les finances. 
5.2. El balanç i el compte de resultats. 
5.3. Ingressos i despeses; el punt d’equilibri. 
5.4. El doble finançament. 

 
6. Recursos humans. 

6.1. Recursos humans i valor afegit 
6.2. Lideratge, incentius i motivació. 
6.3. La cultura d’empresa 
6.4. Sistemes d’organització i organigrama. 

 
7. La difusió. 

7.1. La distribució i la difusió informativa. 
7.2. El concepte d’audiència. 
7.3. L’OJD, l’EGM i Sofres A.M. 
7.4. Difusió i línia editorial. 

 
8. Concentració i globalització. 

8.1. Característiques i conseqüències de la concentració. 
8.2. Globalització i comunicació. 
8.3. Democràcia i mercat global. 

 
METODOLOGIA: 
 
La metodologia es basa en l’anomenada classe magistral. El professor explica i reflexiona, 
amb els estudiants, sobre els continguts de l’assignatura. En aquest sentit, l’intercanvi 
d’idees i el debat ocupa un espai rellevant en la classe. Igualment, s’orienta l’estudiant sobre 
la bibliografia corresponent a l’assignatura. La bibliografia bàsica s’amplia durant el curs 
segons les necessitats del grup. A més de la consulta bibliogràfica, en determinades 
ocasions s’encarreguen comentaris per escrit als estudiants sobre qüestions concretes del 
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temari i també algun exercici pràctic, en especial en relació a l’apartat de Finances. Es 
promou el diàleg dels estudiants amb representants del món professional (normalment 
directius qualificats d’empreses periodístiques) per tal de completar amb el seu punt de vista 
els continguts de l’assignatura. 
 
AVALUACIÓ:   
 

A. Examen 
 
L’examen final consta d’una primera part tipus test. La seva aprovació és necessària per 
poder aprovar l’assignatura. El pes del test és d’un terç sobre la nota final. L’examen inclou 
un comentari de text (notícia, dades, fragment d’un llibre, etc.) vinculat al contingut de 
l’assignatura. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar que entén què és i com funciona l’empresa en general, i 

l’empresa periodística i comunicativa en particular. [A] 
• L’estudiant ha de demostrar coneixements bàsics sobre el funcionament de 

l’economia de mercat i del mercat periodístic i comunicatiu. [A]. 
 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar que està familiaritzat amb els principals àrees i 
tècniques de gestió empresarial. [A] 

 
Objectiu 3: 

• L’estudiant ha de demostrar que es capaç de reflexionar i aprofundir sobre els 
problemes que planteja la influència del context econòmic en l’exercici de les 
llibertats intel·lectuals de la persona (pensament, expressió i a rebre informació). [A] 

 
Objectiu 4: 

 
• L’estudiant ha de demostrar que coneix i comprèn quins són els principals reptes del 

procés de globalització pel que fa al periodisme i la comunicació.[A] 
 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 

BUSTAMANTE, Enrique, La televisión económica. Financiación, estrategias y mercados. 
Barcelona, Gedisa, 1999. 
 
ECHEVERRI, Ana Lucía, Recursos humanos en la empresa informativa. Salamanca, 
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 1995 

 
JAUSET, Jordi A., Investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. 
Barcelona i Buenos Aires, Paidós, 2000. 

 
KOTLER, Philip, Dionisio Cámara i Ildefonso Grande, Dirección de Marketing. Vuitena 
edició. Madrid, Prentice Hall, 1995. 

 
MASSONS, Joan, Finanzas para profesionales del marketing y ventas.  Bilbao, Ediciones 
Deusto, 1997. 
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MONTERO RODRÍGUEZ, Fernando, Marketing de periódicos y revistas. Madrid, 
Ediciones Pirámide, 2005 

 
NIETO, Alfonso, i Francisco Iglesias, Empresa informativa. Barcelona, Ariel 
Comunicación, 2000. 

 
SÁNCHEZ -TABERNERO, Alfonso, Dirección Estratégica de Empresas de Comunicación. 
Madrid: Cátedra 2000. 
 
TALLÓN, José, Lecciones de Empresa Informativa. Madrid, Ediciones de las Ciencias 
Sociales, 1992. 

 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 

AMAT, Oriol, Contabilidad y finanzas para no financieros. Bilbao, Ediciones Deusto, 1995. 
 
BEL MALLÉN, Joaquín, (coord.) i altres, Libro blanco de la prensa diaria. Estudio sobre 
los medios de prensa escrita desde las ópticas empresariales, tecnológicas, legales, 
éticas y de contenidos, Barcelona, Aede, 2002. 
 
CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura. Tres 
volums. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 
 
DOYLE, Gillian, Undestanding media economics. Londres, Sage Publications, 2006. 
 
ECHEVERRÍA, Javier, “Societat informacional. L’impacte de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions sobre la societat”. Revista Idees, número 7, any 2000. 
 
ECHEVERRÍA, Javier, Los señores del aire. Telépolis y el Tercer Entorno. Barcelona, 
Destino, 1999. 

 
FRATTINI, Eric, i Yolanda Colías, Tiburones de la comunicación. Grandes líderes de los 
grupos multimedia. Pirámide, Madrid, 1996. 
 
GARCÍA CANCLINI, Néstor, La globalización imaginada. Paidós, Barcelona, 2000. 
 
GARITAONANDíA, Carmelo, i Alfonso Sánchez Tabernero, Las empresas informativas  
en la Europa sin fronteras. Bilbao, Universidad del PaÍs Vasco, 1992. 

 
GIDDENS, Anthony, Un mundo desbocado. Taurus, Madrid, 1999. 
 
HUERTAS BAILÉN, Amparo, La audiencia investigada. Editorial Gedisa, Barcelona, 
2002. 

 
IGLESIAS, Francisco i Sam Verdeja, Marketing y gestión de periódicos. Pamplona, 
Eunsa, 1997. 
 
IGLESIAS, Francisco, Marketing periodístico. Barcelona, Ariel, 2001. 

 
LAVINE, John M., i Daniel B. Wackman, Gestión de empresas informativas. Madrid, 
Rialp, 1992. 
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MEDINA LAVERÓN, Mercedes, Estructura y gestión de empresas audiovisuales. 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2005. 
 
POBLACIÓN, José Ignacio, i Pedro GarcÍa-Alonso. Organización y gestión de la empresa 
informativa.  Madrid, Editorial CIE de Inversiones Editoriales, 1997. 

 
SÁEZ Mateu, Ferran, Què (ens) passa?: subjecte, identitat i cultura en l'era de la 
simulació. Barcelona, Proa, 2003. 
 
SÁNCHEZ -TABERNERO, Alfonso, Concentración de la  comunicación en  Europa: 
Empresa comercial e interés público.  Barcelona, Generalitat de Catalunya (Centre 
d’Investigació de la Comunicació), 1993. 

 
SANTESMASES, Miguel, Marketing. Conceptos y Estrategias.  Madrid: Editorial  
Pirámide, 1996. 

 
 

• Es fan servir també articles periodístiques, dades i estadístiques com a materials a 
partir dels quals reflexionar i realitzar comentaris sobre determinats aspectes de 
l’assignatura. 

 
 

PREPARAT PER: Marçal Sintes i Olivella. 
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