
CURS A~ADEMIC: 2003-2004. 

LLICENCIATURA: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. CURS: TERCER. 

Codi: 20742. 
Assignatura: Llibertat d'Expressió i Dret de la Informació. 
Tipus d'assignatura: Troncal. 
N° de credits: 5 credits, 4 de teoría i 1 de practica. 
Professorat: Sr. Francisco Marhuenda. (Gr. 04). 
Quadrimestre: segon. 

OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA: 
Donar coneixements juridics basics sobre la informació i els drets fonamentals que s'hi 
relacionen; estudiar el regim.jurídic de la informació i la comunicació i de l'exercici de la 
professió a 1 , Estat de les Au ton omies. A la L licenciatura de Comwllcaci6 Audiovisual es fara 
una incidencia especial en els aspectes relacionats amb t<ls mitjans de comunicació audiovi uals. 

TEMARI: 
l . Les llibertats informatives. 

1.1 Antecedents histories i doctrinals. 
1.1 Marc intemacional i europeu. 
1.2 Configuració constitucional. 

2 Manifestacions de les llibertats informatives. 
2. 1. La llibertat d'expressió. 
2.1 El dret a informar. L' exigencia de veracitat. 
2.2 El dret a rebre informació. 
2.3 La llibertat de creació liten\ría, artística, científica i tecnica. 
2.4 La llibertat de catedra. 

3 EIs drets de la personalitat com a límits de les llibertats informatives. 
3.1 El dret a l' honor. 
3.2 El dret a la intimitat. 
3.3 El dret a la propia imatge. 
3.4 El dret a l'autodeterminació informativa. 
3.5 La protecció civil deis drets de la personalitat. 

4 Altres límits de les llibertats informatives. 
4. 1 La protecció de l!l infancia i de la joventut. 
4.2 Les relacions professionals; 
4.3 EIs processos judicials. 
4.4 EIs secrets oficials. 

5 Normativa penal amb incidencia en les llibertats informatives. 
5.1 Responsabilitat penal i civil derivada deIs delictes. 
5.2 Estuili de les diferents figures delictives en relació als drets de la personalitat. 
5.3 Altres delictes relacionats amb la informació: 

6 Garanties de les llibertats informatives. 
6.1 Garanties generals. 
6.2 Garanties específiques: Clausula de consciencia, secret professional, prohibició de 

censura previa, segrest judicial i dret de rectificació. 
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6.3 Garanties institucional s: Especial referencia al Consell de l' Audiovisual de 
Catalunya. 

7 Estatutjurídic del professionaJ de la comunicació. 
7.1 Associacionisme i col-legis professionals. 
7.2 Autoregulació i autocontrol. 
7.3 Regim especial del director del mitja. 
7.4 Relació civil, mercantil o laboral del professional amb el mitja. 

8 Regulació jurídica deIs mitjans de comunicació. 
8.1 Marc internacional i europeu. 
8.2 Plantejament general. 
8.3 Premsa i publicitat. 
8A Altres mitjans. 

9 El regim específic de la televisió. 
9.1 La te1evisió terrestre per ones mitjanes. 

9.1.1 La televisió pública estatal. 
9.1.2 La televisió autonomica. 
9.1.3 La televisió local. 
9.1A La televisió privada. 

9.2 La televisió per cable. 
9.3 La televisió per satel·lit. 

10 El regim específic de la nidio. 
10.1 La radio pública estatal. 
10.2 La radio autonomica. 
10.3 Les emissores municipals. 
lOA Les emissores institucionals. 
10.5 Les emissores comercials. 
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COMPLEMENTÁRIA: 
:- Bibliografia c9mplementaria: Es proporcionani durant el curso 

METODOLOGIA DOCENT: 
TE ORlA : 
Analisi jurídica de la llibertat d'expressió i del dret de la informació, principalment en relació 
als mitjans de comunicació. 

OOCf!!7 



PRACTIQUES: 
Les practiques consistiran, principalment, en P analisi i comentari de legislació i jurisprudencia 
espanyola i europea. 

SISTEMA D' AV ALUACIÓ: 
L'avaluació es basara en l'examen final, tenint en compte també la realització de practiques, 
així com la participació a les c1asses. 

ALTRES QÜESTIONS: 
Els dossiers de Legislació i Jurisprudencia que es preparen per al seguiment de l'assignatura, 
podran trobar-se a disposició deIs alumnes tant al servei de copisteria com a La biblioteca de la 
Facultat. 

.-
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