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Nom de l’assignatura: Legislació informàtica  

 
Codi Tipus Curs/semestre Crèdits ECTS 

                     Semestral            2n / 2n  3 

 

Professorat 
Nom Departament Despatx Direcció e-mail Telèfon 

Esther Morón CPDP B2/178 esther.moron@uab.es 93.581.33.70 
 

Objectius   
 
Coneixements  
 

• Descobrir i destriar les implicacions jurídiques de la tecnologia 

• Familiaritzar-se amb els marcs jurídics fonamentals 

• Distingir els fets lícits  dels il.lícits 

• Conèixer la diferent gravetat dels il.lícits penals informàtics 

 
Habilitats  
 

• Identificar els valors protegits a la legislació existent  

• Destriar els conflictes normatius en les TIC 

• Detectar la comissió de fets il.lícits 

• Analitzar el marc legal i prendre decisions davant de possibles fets il.lícits 

 

Competències  

• Capacitat de comprensió i d’anàlisi  

• Resolució de problemes 

• Raonament crític 

• Comunicació oral 

 

Capacitats prèvies 
 
 
No hi ha establert cap prerequisit ni calen coneixements previs sobre la matèria. 
 

Continguts 
 
 
(T: teoria, S: seminaris, PS: preparació de seminaris, L: laboratorios, PP: preparació de pràctiques, E: estudi, AA: altres 
activitats) 
 

1. Introducción 
T S PS L E PP AA Total
2    1    3  

 
Repercusiones de las TIC en el derecho 
Aparición de nuevos valores o intereses 
Aparición de nuevos peligros o riesgos 
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2. Consideraciones jurídicas generales 
T S PS L E PP AA Total
4    4    8  

 
Diferentes sectores del ordenamiento jurídico 
Marco normativo no penal (administrativo, civil) 
Marco normativo penal 
 
 

3. Protección de datos  
T S PS L E PP AA Total
4    6    10  

 
Legislación vigente 
Conceptos fundamentales 
Medidas de seguridad 
Régimen de responsabilidad 
 
 

4. Comercio electrónico 
T S PS L E PP AA Total
 2 2  2    6  

 
Legislación vigente (comunitaria y española) 
Objetivos de la ley 
Obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios 
 
 

5. Firma electrónica 
T S PS L E PP AA Total
 2 2  2    6  

 
Legislación vigente 
Objetivos de la ley 
Clases de firma electrónica 
 
 

6. Propiedad intelectual T S PS L E PP AA Total
 2 2  2    6  

 
Información protegida 
Requisitos de los derechos de autor 
Derechos reconocidos al autor 
 

 
 
7. Criminalidad informática 

T S PS L E PP AA Total
 2 4  8    14  

 
Noción de “delito informático” 
Principales delitos vinculados a la criminalidad informática 
 

 
8. Responsabilidades profesionales 

T S PS L E PP AA Total
 2 4  6    12  

 
Planteamiento del problema 
Conflictos de derechos 
Vías de solución 
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Preparación de la evaluación final T S PS L E PP AA Total
      10  10  

 
Preparación de la prueba final escrita 
 

 
Metodologia docent 
 
 

Classes magistrals 

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per a introduir-se en els temes 

que configuren el programa. Alhora, s’indiquen les vies possibles per a completar o aprofundir la 

informació rebuda en aquestes sessions. 

 

Seminaris 

Formats per sessions amb un nombre d’alumnes més reduït que en el cas de les classes magistrals. En 

aquestes sessions s’analitza en comú un cas concret descrit en un document que tots els estudiants han 

tingut ocasió de llegir i analitzar prèviament. L’objectiu és induir-los a participar activament a través de la 

proposta, crítica o defensa raonada d’opcions a seguir. 

 
Avaluació 
 
 

Avaluació continuada Examen final 2a convocatòria 

 NO   No n’hi ha 
 

  No n’hi ha 

   
 
 
 
 

 
 

   SÍ 
       
  En què consisteix?  
 
 
-- Assistència y participació en 
els seminaris fets a classe  
 
 
 
 
 

  Obligatori per a tothom  
 

 Oberta a tothom 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
Es tindran en compte tant els coneixements adquirits per l’estudiant amb relació als objectius fixats en 
l’assignatura com el grau en què s’han assolit les habilitats i competències que es volien desenvolupar. 
 
 
Activitats i instruments d’avaluació 
 
La qualitat de la participació en els seminaris desenvolupats al llarg del curs i la prova escrita final. 
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Indicadors i valoració 
El 25% de la qualificació final provindrà dels seminaris, el 75% restant de la prova escrita. 

 

Calendari d’avaluació 

Queda per determinar. Es fixarà quan es conegui el calendari acadèmic definitiu per al curs en qüestió. 

 

 
Bibliografia  
 
Littlejohn Shinder, D. (2003). Prevención y detención de delitos informáticos. Anaya Multimedia. 
 
Orts Berenguer, E.; Roig Torres, M. (2001). Delitos informáticos y delitos comunes cometidos a través de 
la informática. Tirant lo Blanch 
 
Morón Lerma, E. (1999). Internet y derecho penal: hacking y otras conductas ilícitas en la Red. Aranzadi 
(2ª 2d. Rev. 2002). 
 
Muñoz Machado, S. (2000). La regulación de la red. Poder y derecho en Internet. Taurus. 
 
Pompeu Casanovas (ed.) (2003). Internet y pluralismo jurídico: formas emergentes de regulación. 
Comares. 
 

 
Documents on-line 
 
 
Montoya Melgar, A. “Derechos del trabajador e informática” 
http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1090/30.pdf 
 
Cuervo, J.  “La intimidad informática del trabajador” 
http://www.informatica-juridica.com/trabajos/intimidad.asp 
 
 
 
Enllaços web 
 
 
Agencia de Protección de Datos Española 
http://www.agpd.es/ 
 
Agencia de Protección de Datos Catalana 
http://www.apdcat.net/ 
 
 Agencia de Calidad de Internet 
 http://www.iqua.net 
 
 Recursos legislativos: 
http://informatica-juridica.com/legislacion/ 
http://jo.morales0002.eresmas.net/fleyes.html 
http://alerta-antivirus.red.es/seguridad/ 
 


