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El contracte de treball (I)  
 
 
Tema 1. El mercat de treball; ordenació jurídica 
 

El mercat de treball a Espanya: oferta i demanda de treball 1.1. 
1.2. La regulació jurídica del mercat de treball: els serveis de 
     col⋅locació; models normatius 
1.3. m vigent del servei de col⋅locació a Espanya El règi
     Antecedents 1.3.1. 
     1.3.2. Els serveis públics d'ocupació 
     1.3.3. La iniciativa privada en el mercat de treball: les 
            agències de col⋅locació privades. Agències lucratives i 
            no lucratives. Les empreses de treball temporal 
     1.3.4. Les agències de selecció 
     
1.4. ació i la immigració de treballadors 

1.3.5. El procediment de col⋅locació 
L'emigr

     Conceptes generals 1.4.1. 
     1.4.2. La lliure circulació de treballadors en el dret  
     
1.5. balladors estrangers en l'ordenament laboral espanyol 

comunitari 
Els tre

     1.5.1. Drets i condicionaments 
     1.5.2. Especial referència als treballadors de la Comunitat 
     Europea 
 
Tema 2. Política d'ocupació i desenvolupament del treball 
 
2.1. Crisi econòmica, política d'ocupació i ordenament laboral 
2.2. Dret del treball i política d'ocupació en la Constitució 
2.3. ament laboral i les mesures de foment de l'ocupació L'orden
     2.3.1. Les mesures de foment i la iniciativa econòmica 
  a públic
     2.3.2. Les mesures de foment i la incentivació en la 
  tiva econòmica privada inicia
     2.3.3. Els àmbits personal, sectorial i territorial de les 
     mesures de foment 
     
2.4. nament laboral i les mesures de repartiment del treball 

2.3.4. La formació professional i el foment de l'ocupació 
L'orde

     2.4.1. Les limitacions en la vida activa laboral  
     2.4.2. Les limitacions al temps de treball 
     2.4.3. La flexibilització de la contractació a temps complet 
 
Tema 3. El contracte de treball: concepte, elements i requisits 
 
3.1. Conceptes i caràcters del contracte de treball 
3.2. La naturalesa jurídica del contracte de treball i la 
  delim
      El contracte de treball i l'arrendament de serveis 

itació d'altres figures afins 
3.2.1.

     3.2.2. El contracte de treball i el contracte d'execució 
  d'obra 
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     3.2.3. El contracte de treball i el contracte de transport 
     
3.3. ements del contracte de treball 

3.2.4. El contracte de treball i altres figures contractuals 
Els el

      El consentiment 3.3.1.
3.3.2. L'objecte i la causa      

3.4. ts del contracte de treball Requisi
      La capacitat per a contractar en l'àmbit laboral 3.4.1.
     3.4.2. La forma en el contracte de treball 
3.5.
3.6. El període de prova  

 La validesa i la nul⋅litat del contracte de treball 

     3.6.1. Concepte, naturalesa jurídica i funció 
     3.6.2. Requisits formals i contingut 
 
Tema 4. Classes de contracte de treball segons la durada 
 

 La classificació del contracte de treball segons la durada 4.1.
4.2. El contracte per temps indefinit i el principi d'estabilitat        en 
l'ocupació: vigència i limitacions. El foment de la 
    
4.3. Els contractes de durada determinada de caràcter estructural 

 contractació indefinida 

      El contracte per obra o per servei determinat 4.3.1.
      El contracte eventual 4.3.2.
     4.3.3. El contracte d'interinitat 
    
4.4. Els contractes temporals per al foment de l'ocupació:  concepte i funció; base 
normativa; situació actual 

 4.3.4. El contracte de llançament d'una nova activitat 

 
Tema 5. El temps de la prestació de treball 
 
5.1. El temps de treball; règim jurídic 
     5.1.1. Evolució general  

 5.1.2. Conceptes i classificació     
 La jornada ordinària de treball i l'horari de treball 5.2.

5.3. Les hores extraordinàries 
5.4. El repòs setmanal  

Les vancances anuals: el procediment per a determinar-les 5.5. 
 El calendari laboral: fixació i competències 5.6.

5.7. Les especialitats en el temps de treball segons les 
  
5.8. L'horari flexible i el treball per torns 

categories i els sectors 

5.9. Els temps de treball i el contracte a temps parcial 
      Concepte, funció i característiques generals 5.9.1.
     5.9.2. Règim jurídic i vicissituds 
     5.9.3. El treball fix discontinu 
 
Tema 6. La retribució del treballador: concepte i classes 
 

 L'obligació de remunerar de l'empresari 6.1.
6.2. Concepte jurídic del salari i caràcters fonamentals 
6.3. Classes de salari 
     

El salari per unitat d'obra 
6.3.1. El salari per unitat de temps 

     6.3.2. 
     6.3.3. El salari mixt 
6.4. Els components del salari 
     6.4.1. El salari base 
    
6.5. Les percepcions extrasalarials 

 6.4.2. Els complements salarials 
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Tema 7. La retribució del treballador: determinació i protecció 
 
7.1. La fixació de la quantia salarial  
7.2. ari mínim interprofessional El sal
      Concepte i transcendència 7.2.1.

7.2.2. Determinació i règim jurídic      
7.3. Compensació i absorció de salaris 
7.4. Forma, lloc i temps del pagament del salari 
7.5.
7.6. La protecció davant dels creditors del treballador:                 la 

bargabilitat del salari 

 La protecció del crèdit salari: transcendència i àmbits 

inem
7.7. La protecció davant dels creditors de l'empresari: privilegis 
  del cr
 7.6.1. Classes de privilegis; posició jurídica 

èdit salarial. 

     
7.8. El Fons de Garantia Salarial 

7.7.2. Aspectes de procediment 

 
Tema 8. La determinació qualitativa de la prestació del treballador 
 
8.1. L'objecte de la relació de treball: la prestació de treball;        

cificació espe
 La classificació professional: grups i categories  professionals 8.2.

8.3. El poder de direcció de l'empresari 
     8.3.1. Fonament, naturalesa jurídica i caràcters 
     8.3.2. Manifestacions i límits 
     8.3.3. ius variandi L'
             Concepte i significat 8.3.3.1.
            8.3.3.2. Contingut funcional i geogràfic 
            8.3.3.3. Delimitacions d'altres figures 
    
8.4. El deure d'obediència del treballadors; límits: l'ius               resistentiae 

 8.3.4. Treballs de categoria inferior i superior 

 
 La modalitat i el control del compliment de la prestació  de Tema 9.

treball 
 
9.1. El deure de diligència i el rendiment degut 
9.2. e de bona fe; manifestacions  El deur
     9.2.1. Plantejament general: la transcendència de la bona fe  en       la 
relació laboral 
     9.2.2. El límit de la llibertat de comunicació i d'expre- 
     ssió. El deure de secret professional 
     9.2.3. La prohibició de concurrència deslleial 
     9.2.4. Els pactes d'exclusivitat, de permanència i de no 
     competència postcontractual 
    
9.3. El poder disciplinari de l'empresari 

 9.2.5. Les invencions del treballador: règim jurídic 

     9.3.1. Concepte i càracters 
      Contingut: faltes laborals i sancions 9.3.2.

 9.3.3. El procediment sancionador     
9.4. La responsabilitat contractual del treballador 
 
Tema 10. Altres deures de l'empresari 
 
10.1. El deure de protecció de l'empresari davant el treballador 
10.2. El deure de tracte digne i de respecte de la intimitat del 
     
10.3. El principi d'igualtat i de no-discriminació en la relació laboral 

 treballador 

10.4. El deure d'ocupació efectiva 
 
10.5. La seguretat i la higiene en el treball 
      10.5.1. Concepte i components fonamentals 
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      10.5.2. Els òrgans competents 
     
10.6. La responsabilitat de l'empresari per actes del treballador 

 10.5.3. Aspectes de procediment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


