
CURS ACADÈMIC: 2009-2010. 
LLICENCIATURA: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.  CURS: TERCER. 
 
Codi: 20728. 
Assignatura: Introducció a l’Ordenament Jurídic. 
Tipus d’assignatura: troncal. 
Nombre de crèdits: 5 crèdits, 4 de teoria i 1 de pràctica. 
Professorat: Dr.  F. Dominguez (Gr. 04). 
Quadrimestre: primer. 
 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
Donar coneixements bàsics sobre les normes i les institucions jurídiques, així com dels 
òrgans constitucionals i dels drets fonamentals. Aquesta matèria és preparatòria per al 
seguiment de l’assignatura: “Llibertat d’Expressió i Dret de la Informació”. 
 
TEMARI: 

I. Conceptes jurídics bàsics: 
1. Concepte i funcions del Dret. 
2. Els grans sistemes jurídics. 
3. Legalitat i legitimitat: Validesa, vigència, aplicabilitat, eficàcia. 

Persona i acte jurídic. 
4. Les institucions jurídiques: béns jurídics, drets i obligacions, òrgans, 

competències, procediments i garanties. 
5. Interpretació jurídica i aplicació del Dret. 

 
II. Els poders públics. 

1. Els principis constitucionals. 
2. Organització de l’Estat. 
3. Els òrgans jurisdiccionals. 

 
III. El sistema de fonts del Dret: 

1. Les normes jurídiques i l’ordenament jurídic. 
2. La Constitució. 
3. Les lleis i les normes governamentals amb valor de llei. 
4. Els tractats internacionals i el dret comunitari. 
5. El dret autonòmic. 
6. El reglament i altres fonts del Dret. 

 
IV. El sistema de drets a la Constitució: 

1. Característiques generals del Títol I de la Constitució. 
2. Els elements configuradors dels drets fonamentals. 
3. Les garanties dels drets fonamentals al Conveni Europeu de Drets 

Humans i a la normativa de la Unió Europea. 
4. La posició constitucional de la llibertat d’expressió i d’informació a 

la Constitució. 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFIA 
BÀSICA: 

- Bibliografia bàsica: 
- M. ATIENZA. Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento 
jurídico. Ariel, Barcelona. 
- M.A. APARICIO. Introducción al sistema político y constitucional español. 
Ariel, Barcelona (hi ha disponible una versió en català). 
- J. PEREZ ROYO. Las fuentes del Derecho. Tecnos, Madrid. 
- LL. DE CARRERAS. Derecho español de la información. Universitat Oberta de 
Catalunya, Barcelona (hi ha disponible una versió en català, titulada Dret de la 
informació). 

 
COMPLEMENTÀRIA: 

- Bibliografia complementària: Es proporcionarà durant el curs. 
 
METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA:  
Proporcionar fonaments jurídics bàsics i previs a l’estudi de la llibertat d’expressió i 
dret de la informació. 
 
PRÀCTICA: 
Les pràctiques consistiran principalment en l’anàlisi i comentari de textos jurídics 
(normes o sentències) i en la redacció de documents jurídics bàsics. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ:  
Per avaluar aquesta assignatura es valoraran les pràctiques i la participació dels 
alumnes. Es realitzarà un examen final sobre el contingut de la mateixa. 
 
ALTRES QÜESTIONS: 
El dossier de pràctiques que es prepara per al seguiment de l’assignatura podrà trobar-
se a disposició dels alumnes tant al servei de copisteria com a la biblioteca de la 
Facultat. 
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