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- Contingut: Com no podia ser d’una altra manera, l’evolució tecnològica 

en la comunicació i en la informació que els últims anys ha arribat als àmbits 
més diversos ha irromput amb força també al sector de l’activitat empresarial i 
de les relacions laborals, de manera que la incidència de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació (d’ara endavant TIC) és avui tan significativa 
com en les primeres etapes de la revolució industrial ho va ser la introducció de 
la màquina de vapor en el procés productiu. El naixement d’empreses virtuals o 
la facilitat amb què s’organitza la cooperació en xarxa d’unitats disperses i 
separades de vegades per milers de quilòmetres i per cultures corporatives 
diferents, està destruint una civilització que tenia, en la fàbrica i les 
organitzacions que s’hi articulaven, l’expressió més fefaent d’on es manejaven 
recursos i com s’assignaven responsabilitats per a l’ocupació òptima. Aquestes 
mutacions generen, tanmateix, problemes nous que posen en qüestió la 
validesa de les solucions jurídiques conformades en contemplació d’una realitat 
empresarial cada dia més superada. Són moltes les implicacions 
juridicolaborals de la utilització de les TIC en les empreses: processos de 
descentralització productiva i out-sourcing, noves perspectives per a la 
formació, nous sistemes retributius, reordenació del temps de treball, mobilitat 
funcional dels treballadors més gran, nous problemes per a la seguretat i salut 
en el treball, règim protector de les dades del treballador, drets de propietat 
intel·lectual o relacions laborals transnacionals, entre d’altres. I l’objecte 
d’aquesta assignatura que s’imparteix és precisament posar de manifest alguns 
dels dubtes que, des de la perspectiva jurídica, plantegen les relacions laborals 
en la societat de la informació, detectant els problemes i entreveient possibles 
solucions. 
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