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eball com a ordenament jurídic del sistema Tema 1. El dret del tr
de relacions laborals 
 

 Concepte i característiques del dret del treball 1.1.
1.2. Principis informadors del dret del treball 
1.3. Relació i caracterització del dret del treball respecte         d'altres 

iplines jurídiques disc
1.4. El dret del treball i la teoria multidisciplinar de les         
relacions laborals; funcions, relacions i diferències 
 

 del treball en el sistema contemporani de rela- Tema 2. El dret
cions laborals 
 
2.1. El dret del treball en les relacions laborals contemporànies 
     2.1.1. L'estat social i el dret del treball 
     2.1.2. "Crisi" de l'estat social i "flexibilització" del  
     dret del treball 
     2.1.3. La "terciarització" del dret del treball, la societat      

industrial i la revolució tecnològica post
2.2. El dret del treball actualment 
     2.2.1. La Constitució espanyola de 1978 i el dret del 
     treball 
     2.2.2. L'evolució del dret del treball després de la   
     Constitució espanyola de 1978 
     2.2.3. Caracterització del dret del treball espanyol  
     de manera comparativa 
 
Tema 3. El marc de les fonts del dret del treball. La normativa laboral 
internacional i la comunitària 
 
3.1. Quadre general de les fonts del dret del treball 
3.2.
3.3. La normativa laboral internacional i comunitària i la Cons-  

 Característiques de les fonts del dret en l'àmbit laboral 

    
3.4. La normativa laboral internacional 

 titució espanyola 

     3.4.1. La internacionalització dels principis i de les nor- 
     mes en matèria laboral 
     3.4.2. La normativa laboral de l'Organització Internacional 
     del Treball (OIT) 
            3.4.2.1. Evolució, estructura i funcions 
            3.4.2.2. Convenis i recomanacions: elaboració i 
            eficàcia 
           3.4.2.3. La normativa de la OIT i la normativa             
laboral espanyola 
     3.4.3. La normativa laboral internacional en l'àmbit   
     europeu: la Carta Social Europea 
     3.4.4. Tractats bilaterals en matèria laboral i altres 
  
3.5. La normativa laboral comunitària 

normes internacionals 

      Els tractats fundacionals i la normativa laboral 3.5.1.
     3.5.2. L'evolució de les matèries laborals en les           normatives 
comunitàries 
    3.5.3. La integració espanyola en la Comunitat; l'impacte        en 
l'àmbit laboral 
     3.5.4. EL Mercat Únic i la dimensió social com a    
  
 
   conseqüència de la integració en la Comunitat Europea 
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Tema 4. Les fonts de naturalesa estatal i autonòmica 
 

stitució i el dret del treball 4.1. La Con
     4.1.1. La contitucionalització del dret del treball 
     4.1.2. Les fonts de producció jurídica en la Constitució  
     espanyola i la dinàmica de l'ordenament laboral 
     4.1.3. Els drets laborals en la Constitució espanyola;     
     nivells de protecció 
     4.1.4. Els drets fonamentals de la persona i el dret del   
     treball 
     4.1.5. La doctrina laboral del Tribunal Constitucional: 
    
4.2. La norma estatal i el dret del treball 

 trets generals 

      La llei i el reglament en l'àmbit laboral 4.2.1.
     4.2.2. El marc legal i reglamentari fonamental en l'orde-  
    
4.3. Les comunitats autònomes i el dret del treball 

 denació laboral espanyola 

     4.3.1. Els problemes fonamentals de la descentralització 
     normativa en l'àmbit laboral 
     4.3.2. Les potestats de les comunitats autònomes en la 
     Constitució espanyola en matèria laboral 
     4.3.3. La dinàmica del procés autonòmic i l'assumpció de 
     competències de les comunitats autònomes 
 
Tema 5. Les fonts de naturalesa contractual. Altres fonts 
 
5.1. Les fonts de naturalesa contractual: el conveni col⋅lectiu 
     5.1.1. Autonomia col⋅lectiva i conveni col⋅lectiu 
     5.1.2. Conveni col⋅lectiu i normativa estatal 
     5.1.3. Conveni col⋅lectiu i contracte individual de 
  
5.2. Altres fonts 

treball 

     5.2.1. El costum i els usos 
     5.2.2. Els principis generals del dret 
     5.2.3. La jurisprudència 
 

 La relació i la integració de les fonts del dret del Tema 6.
treball 
 
6.1. Les peculiaritats de la jerarquia de fonts en el dret del 
    
6.2. La concurrència i l'articulació de les normes laborals 

 treball 

6.3. La norma laboral en el temps: la retroactivitat 
6.4. La norma laboral en l'espai: la territorialitat i la  
    
6.5. L'autonomia de la voluntat i les fonts del dret: la             

sponibilitat de drets del treballador 

 reciprocitat 

indi
6.6. La interpretació de les normes laborals: el principi pro        operario 
6.7. La integració del dret del treball. El dret supletori en 
     matèria laboral 
 
 
 
 
Tema 7. El treballador per compte d'altri 
 
7.1. t subjectiu del dret del treball  L'àmbi
     7.1.1. El concepte jurídic positiu del treballador per 
     compte
     7.1.2. Les exclusions declaratives 

 d'altri 

     7.1.3. Les exclusions constitutives: els funcionaris  públics 
             
     7.1.3.1. L'exclusió del treballador individual del treball 
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7.2. Característiques del treballador; transcendècnia per al  dret del 
treba

 7.1.3.2. La inclusió en el dret col⋅lectiu del treballador 

ll 
     7.2.1. Característiques personals 
            7.2.1.1. L'edat 
            7.2.1.2. El sexe 
             La capacitat psicofísica 7.2.1.3.
            7.2.1.4. Altres circumstàcncies 
     7.2.2. Característiques ocupacionals 
            7.2.2.1. El personal directiu 
             Els empleats i els obrers 7.2.2.2.
            7.2.2.3. Els funcionaris públics, el personal   
    
7.3. Els treballadors amb relació laboral de caràcter especial       
(enumeració) 

        estatutari i el personal laboral 

 
Tema 8. L'empresari en la relació de treball 
 
8.1. L'empresari i l'empleador: caracterització jurídico-laboral 
 

 L'empresa i el centre de treball 
respecte d'altres disciplines jurídiques i no  jurídiques 

8.2.
8.3. Les relacions triangulars de treball 
     8.3.1. Contractes i subcontractes 
      La cessió de treballadors 8.3.2.

 8.3.3. Les empreses de treball temporal     
8.4. Els grups d'empreses 
     8.4.1. Concepte 
     8.4.2. Rellevància en la relació individual de treball 
      Rellevància en la relació col⋅lectiva de treball 8.4.3.
     8.4.4. Perspectives de l'evolució: descentralització  
    
8.5. Característiques de l'empresa; transcendència per al dret 

 productiva i relació jurídico-laboral 

     del tr
     8.5.1. Classes d'empreses segons la dimensió 

eball 

      Classes d'empreses segons el sector d'activitat 8.5.2.
 8.5.3. El sector públic i el sector privat     

8.6. Els poders de l'empresari: fonament i contingut general 
 
Tema 9. L'administració laboral. La jurisdicció en l'àmbit social 
 
9.1. Origen i evolució històrica general 
9.2. Models i formes d'intervenció administrativa en les             

cions laborals rela
9.3. La intervenció administrativa en l'àmbit social a Espanya 
     9.3.1. Evolució històrica i característiques principals 
    
9.4. L'organització de l'Administració laboral 

 9.3.2. Els àmbits d'intervenció administrativa 

     9.4.1. L'Administració comunitària amb competències en  
     l'àmbit social 
     9.4.2. El Ministeri de Treball i de la Seguretat Social 
      Els organismes autònoms 9.4.3.
      L'Administració laboral autonòmica 9.4.4.
     9.4.5. La inspecció de treball 
            9.4.5.1. Transcendència i organització 
    
9.5. La jurisdicció en l'àmbit social 

        9.4.5.2. Procediment inspector 

     9.5.1. Els òrgans de la jurisdicció social 
     9.5.2. El procés de l'àmbit social: característiques 
     generals 
 
 
  

Dret del treball I i II 
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