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Introducció

El contingut de l'assignatura Règim jurídic de la comunicació integra els princi-

pis fonamentals de les disciplines jurídiques que incideixen en les activitats

pròpies de periodistes, publicitaris, relacions públiques i comunicadors audi-

ovisuals. El seu objectiu és facilitar als estudiants, futurs professionals de la

comunicació, el marc jurídic en el qual hauran de desenvolupar la seva activi-

tat; una activitat que troba la seva justificació jurídica en el dret fonamental a

les llibertats d'expressió i informació, però... quins són els seus límits? Quines

normes regulen, de manera específica, les diferents activitats comunicatives?

Quines responsabilitats poden derivar-se del seu incompliment?

Per respondre aquestes i altres qüestions, aquesta assignatura aprofundeix en

l'estudi del dret de la informació i ofereix una aproximació introductòria al

dret de la publicitat, a la propietat intel·lectual i al règim jurídic de la protecció

de dades de caràcter personal.

Així, el contingut dels tres primers mòduls de l'assignatura aborda l'estudi de

l'anomenat dret de la informació, és a dir, aquelles normes jurídiques que regu-

len l'activitat dels professionals dels mitjans de comunicació: premsa, ràdio,

televisió i Internet.

Després d'una primera part introductòria de caràcter general, el mòdul 1 esta-

bleix els fonaments del dret de la informació a Espanya; aborda els elements

constitutius de la llibertat d'expressió; identifica l'interès públic com a element

comú de les llibertats d'expressió i informació i, finalment, es deté en l'estudi

dels dos instruments al servei del dret a informar del periodista: la clàusula de

consciència i el secret professional.

El mòdul 2 aprofundeix en l'anàlisi dels drets de la personalitat (honor, inti-

mitat i pròpia imatge) com a límits característics de les llibertats d'expressió

i informació. En la part final, el mòdul inclou una proposta de mètode de

ponderació per resoldre possibles conflictes entre el dret de la informació i els

drets de la personalitat abans esmentats.

Per la seva part, l'últim mòdul dedicat al dret de la informació es deté en

l'anàlisi d'altres limitacions legals de les llibertats d'expressió i informació: la

protecció dels menors, el dret de rectificació, la seguretat de l'Estat i la infor-

mació sobre causes penals. A més, el mòdul 3 conclou amb una referència als

drets i obligacions del periodista en el que configuraria el seu estatut profes-

sional.
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El contingut del mòdul 4 recull, d'una manera introductòria, el marc jurídic

de l'activitat publicitària. Per a això, després d'examinar les principals normes

que regulen la publicitat, el mòdul aborda el seu règim general: els subjectes

implicats; les diferents tipologies de contractes publicitaris; els supòsits de pu-

blicitat il·lícita; els requisits de licitud de determinades tipologies i les conse-

qüències jurídiques de l'il·lícit publicitari. El mòdul conclou amb una breu re-

ferència al sistema espanyol d'autoregulació publicitària.

El cinquè i últim mòdul de l'assignatura presenta, també de manera introduc-

tòria, les bases del règim general de la propietat intel·lectual i es deté, entre

altres, en l'estudi del règim especial de protecció de l'obra audiovisual. A més,

l'assignatura conclou amb una referència al règim de protecció de dades per-

sonals, una modalitat de dades que, en ocasions, es troben al servei de les ac-

tivitats dels professionals de les diferents disciplines de la comunicació (peri-

odistes, publicitaris, relacions públiques...).

Finalment, tan sols volem esmentar que, malgrat tractar-se d'una assignatura

de contingut jurídic, l'estil d'aquest material didàctic pretén allunyar-se dels

tecnicismes propis de la disciplina jurídica per oferir una aproximació senzilla

i pràctica que s'ajusti al principal objectiu de l'assignatura: facilitar a futurs

professionals de la comunicació el marc jurídic que delimitarà l'exercici de la

seva activitat. Aquest enfocament difereix, per tant, del que hauríem adoptat

si l'objectiu de l'assignatura fos el de formar futurs juristes especialitzats en el

dret de les activitats de comunicació. És per això que en el text s'han limitat

les referències doctrinals i jurisprudencials i s'ha optat per l'ús d'un llenguatge

basat en els criteris de senzillesa i claredat expositiva.
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Objectius

Els objectius generals que l'estudiant hauria d'assolir mitjançant l'estudi dels

materials didàctics d'aquesta assignatura són:

1. Conèixer el marc jurídic que regula les activitats dels professionals de la

comunicació i identificar-ne les principals normes.

2. Adquirir els coneixements bàsics sobre els drets a la llibertat d'expressió i

informació en l'exercici d'activitats periodístiques.

3. Conèixer els límits al dret de la informació, entre els quals destaquen els

derivats dels drets de la personalitat (dret a l'honor, a la intimitat i a la

pròpia imatge).

4. Conèixer i comprendre les normes que regulen els drets i obligacions del

periodista en les seves relacions de treball.

5. Conèixer les normes que regulen l'activitat publicitària, els supòsits de pu-

blicitat il·lícita i les conseqüències jurídiques que se'n deriven.

6. Conèixer les particularitats i l'abast pràctic del sistema d'autoregulació pu-

blicitària.

7. Conèixer els principis bàsics del sistema de protecció de la propietat

intel·lectual, en general, i del règim de protecció d'obres audiovisuals, en

particular.

8. Conèixer els principis bàsics del règim de protecció de dades de caràcter

personal.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Les llibertats d'expressió i informació
Lluís de Carreras Serra

1. Les normes jurídiques de la societat democràtica

2. Els drets humans en els tractats internacionals

3. Fonaments del dret de la informació a Espanya

4. La llibertat d'expressió

5. La llibertat d'informació

6. L'element comú de les llibertats d'expressió i informació: l'interès públic

7. Els drets instrumentals del periodista en benefici de la informació

Mòdul didàctic 2
Els drets de la personalitat com a límit del dret de la informació
Lluís de Carreras Serra

1. La dignitat de la persona com a límit constitucional

2. Intromissions legítimes en els drets de la personalitat

3. El dret a l'honor

4. El dret a la intimitat

5. El dret a la pròpia imatge

6. El mètode de resolució de conflictes entre les llibertats d'expressió i in-

formació i els drets de la personalitat

Mòdul didàctic 3
Limitacions legals a les llibertats d'expressió i d'informació i
l'exercici del periodisme
Lluís de Carreras Serra

1. Informació i protecció de la joventut i de la infància

2. El dret de rectificació

3. Seguretat de l'estat i informació

4. La informació dels casos criminals en els mitjans de comunicació

5. L'exercici de la professió periodística

Mòdul didàctic 4
Introducció al règim jurídic de la publicitat
Sandra Vilajoana Alejandre

1. El règim jurídic de la publicitat

2. El dret de la publicitat

3. El sistema d'autoregulació publicitària

Mòdul didàctic 5
Introducció a la propietat intel·lectual
Ramon Casas Vallès i Raquel Xalabarder Plantada

1. Els fonaments del règim de propietat intel·lectual
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2. Règims especials de la propietat intel·lectual

3. Els drets connexos

Mòdul didàctic 6
Nocions bàsiques de protecció de les dades personals
Enric Enrich Muls i Raquel Xalabarder Plantada

1. La protecció de dades personals: marc jurídic i definicions

2. Característiques principals de la protecció de dades. Dades protegides es-

pecialment

3. Cessió de dades personals i transferència internacional

4. Infraccions i sancions

5. L'anomenat "dret a l'oblit"
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