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ASSIGNATURA: Dret de la Comunicació  

ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub i RP 

CODI: DRETIN 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 3    SEMESTRE:   
CRÈDITS (hores/setmana:) 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: LC. Lluís de Carreras,  LC. Pau Miserachs 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
El temari es divideix en cinc parts. A la primera i segona part s’estudien les llibertats 
d’expressió i d’informació, drets fonamentals en una societat democràtica per a la formació 
d’opinió pública, i els límits constitucionals dels drets de la personalitat. La tercera part 
analitza les limitacions legals del Dret de la Informació. La quarta es dedica al marc legal de 
la publicitat. La cinquena, a l’estatut personal del periodista. I la sisena als drets d’autor del 
comunicador audiovisual. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1. Situar els alumnes en el marc professional on han de desenvolupar la seva tasca 
professional, amb expressió dels seus drets i els seus deures. 
 
2. Proporcionar als alumnes coneixements suficients sobre els drets a la llibertat d’expressió i 
d’informació i els seus límits, normes jurídiques bàsiques de la comunicació informativa, amb 
la finalitat de dotar-los de criteris sòlids que hauran d’emprar en l’exercici professional.  
 
3.Proporcionar als alumnes de periodisme els coneixements suficients sobre les normes 
específiques que regulen la professió periodística. 
 
4. Proporcionar als alumnes de relacions públiques i publicitat els coneixements que han de 
tenir sobre el marc legal que regeix el món de la publicitat. 
 
5. Proporcionar als alumnes de comunicació audiovisual els coneixements específics sobre 
drets d’autor, ja sigui en la comunicació audiovisual informativa, com en la producció 
audiovisual de ficció o d’entreteniment.  
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CONTINGUTS:  
 
I.  PART PRIMERA: LES LLIBERTATS D’EXPRESSIÓ I D’INFORMACIÓ 
 
L’Estat democràtic com a pressupost necessari 
Les garanties jurisdiccionals. 
El fonament democràtic de les llibertats d’expressió i d’informació 
La llibertat d’expressió.  
El límit exclusiu de la llibertat d’expressió 
La llibertat d’informació 
Elements comuns de les llibertats d’expressió i d’informació 
 
II. PART SEGONA: ELS DRETS DE LA PERSONALITAT COM A LIMIT DEL DRET DE LA 
INFORMACIÓ. 
 
La dignitat de la persona com a límit constitucional 
La protecció fora de l’àmbit de la persona 
El dret a l’honor 
El dret a la intimitat  
El dret fonamental a la pròpia imatge 
Les intromissions legítimes en els drets de la personalitat 
La protecció penal del dret a l’honor 
La protecció penal dels drets a la intimitat i a la pròpia imatge. 
La dialèctica entre les llibertats d’expressió i d’informació, i els drets de la personalitat 
 
III. PART TERCERA: LIMITACIONS LEGALS A LES LLIBERTATS D’EXPRESSIÓ I 
D’INFORMACIÓ. 
 
La protecció de la joventut i de la infància i la prohibició de discriminació de les persones. 
El dret de rectificació 
Les mesures judicials cautelars, la prohibició de censura prèvia i els estats d’excepció i de 
setge. 
La informació de les causes criminals en els mitjans de comunicació i els delictes contra els 
drets fonamentals 
Els secrets oficials 
 
IV. PART QUARTA: EL MARC LEGAL DE LA PUBLICITAT. 
Comunicació i publicitat 
La contractació publicitària 
La publicitat il·lícita 
La defensa contra els actes il·lícits 
 

V PART CINQUENA: L’ESTATUT PERSONAL DEL PERIODISTA 
 
El periodista en la societat 
La clàusula de consciència. 
El secret professional dels periodistes. 
La responsabilitat civil i penal del periodista. 
 
 
VI. PART: ELS DRETS D’AUTOR DEL COMUNICADOR AUDIOVISUAL. 
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Drets d’autor: 
Els drets d’autor en l’obra audiovisual. 
La producció audiovisual. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
Les classes s’imparteixen de forma magistral i es fan treballs de classe resolent casos 
pràctics i comentant-los en la classe posterior. És a dir, es combina la formació teòrica amb 
la pràctica. 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Examen, que es composa de preguntes teòriques i la resolució d’un cas pràctic. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: L’alumne ha de mostrar que domina els conceptes teòrics de totes les parts de 
l’assignatura. 
Objectiu 2: L’alumne ha de mostrar que es capaç de tenir criteris sòlids a l’hora de decidir 
com ha de realitzar la informació en qualsevol moment de l’exercici professional, tant quan 
es tracta de realitzar una informació documentada y reflexiva, com en els casos de que 
hagi de ser donada amb la immediatesa que requereix una informació urgent o en directe. 
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