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Tema 1. La prestació del treballador: determinació geogràfica. 
 
1.1. La mobilitat geogràfica del treballador. 
 1.1.1. Els trasllats. 
 1.1.2. Els desplaçaments. 
1.2. Els contractes de treball amb particularitats pel que fa al lloc de la prestació: el contracte a domicili. 
 1.2.1. Concepte i requisits formals. 
 1.2.2. Particularitats en els drets i deures de les parts. 
 
Tema 2. La prestació del treballador: modificació de les condicions de treball 
 
2.1. Els procediments de modificació de les condicions de treball. 
2.2. La modificació de les condicions de mutu acord. 
 2.2.1. Concepte i característiques. 
 2.2.2. La mobilitat funcional de mutu acord. 
 2.2.3. La mobilitat geogràfica de mutu acord. 
 2.2.4. La mobilitat temporal. 
 
2.3. La modificació unilateral de les condicions per part de l'empresari. 
 2.3.1. La mobilitat funcional unilateral. 
 2.3.2. La mobilitat geogràfica unilateral. 
 2.3.3. La modificació de les condicions de treball. 
 
2.4. La modificació a iniciativa del treballador. 
 2.4.1. Els ascensos. 
 2.4.2. Els trasllats per reagrupament familiar. 
 2.4.3. La mobilitat per raons objectives. 
 
Tema 3. Suspensions del contracte de treball. 
 
3.1. Les suspensions del contracte de treball. 
 3.1.1. Les suspensions depenents de la voluntat de les parts. 
 3.1.2. Les suspensions independents de la voluntat de les parts. 
3.2. Les excedències. 
3.3. Substitucions. 
3.4. Altres interrupcions de les prestacions laborals. 
 3.4.1. Interrupcions derivades de circumstàncies que afecten al treballador. 
 3.4.2. Interrupcions derivades de circumstàncies imputables a l'empresari. 
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Tema 4. L'alteració subjectiva de la relació laboral: la responsabilitat empresarial en la relació 
laboral. 
 
4.1. La cessió de treballadors. 
  

4.1.1. Concepte i règim jurídic. La cessió il.legal de treballadors. 
  
             4.1.2. La circulació de treballadors entre societats del mateix grup. 
4.2. Contractes i subcontractes d'obres i serveis. 
 4.2.1. Obligacions i responsabilitats en el sistema de treball per contractes. 
4.3. La transmissió de l'empresa. 
 4.3.1. Objecte de la transmissió. Procediment. 
 4.3.2. L'abast de la subrogació empresarial. 
 4.3.3. El deure de notificació i la responsabilitat solidària d'empresaris cedents            i 
cessionaris. 
 
Tema 5. L'extinció de la relació laboral (I). 
 
5.1. Concepte i classificació. 
5.2. L'extinció del contracte per compliment. 
5.3. L'extinció del contracte per desaparició, jubilació o incapacitat dels subjectes. 
5.4. L'extinció del contracte de treball per mutu dissentiment de l'empresari i del treballador. 
5.5. L'extinció del contracte de treball per voluntat del treballador. 
 5.5.1. Extinció causal. 
 5.5.2. Extinció "ad nutum". 
 5.5.3. L'abandonament del treballador. 
 
Tema 6. L'extinció de la relació laboral (II). 
 
6.1. L'extinció del contracte de treball per voluntat de l'empresari: l'acomiadament. 
6.2. L'acomiadament disciplinari. 
 6.2.1. Concepte i causes. 
 6.2.2. Forma, lloc i temps de l'acomiadament disciplinari. 
 6.2.3. Qualificació i efectes. 
 6.2.4. Especificitats de l'acomiadament dels representants dels treballadors. 
6.3. L'acomiadament per causes objectives. 
  
6.4. L'acomiadament col.lectiu. 
 6.4.1. Concepte. Causes. Delimitació quantitativa. 
 6.4.2. Procediment de l'acomiadament col.lectiu. 
 6.4.3. Mesures de regulació de l'ocupació. Renoversió industrial. Programes de promoció 
industrial. 
 
6.5. L'acomiadament per força major. 
6.6. L'acomiadament del personal laboral de les administracions Públiques. 
 6.6.1. L'acomiadament improcedent. L'acomiadament nul. 
 6.6.2. La força major. La crisi econòmica. Els Plans d'ocupació. 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 7. Les relacions especials de treball. 
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7.1. Concepte i règim jurídic. 
7.2. El personal d'alta direcció. 
7.3. El personal al servei de la llar familiar. 
7.4. Els treballadors dels condemnats en institucions penitenciàries. 
7.5. Els esportistes professionals. 
7.6. Els artistes en espectacles públics. 
7.7. Els representants de comerç. 
7.8. El treball dels minusvàlids en centres especials. 
7.9. Els estibadors portuaris. 
7.10. El personal civil no funcionari al servei d'establiments militars. 
7.11. El contracte de treball per a la realització d'activitats mercantils. 
 
Tema 8. Altres modalitats contractuals. 
 
8.1. El contracte de treball del personal laboral al servei de les Administracions Públiques. 
 8.1.1. Les especialitats en la contractació: el principi d'igualtat. La contractació temporal. Els 
contractes temporals de col.laboració entre l'INEM i l'Administració.  
 8.1.2. Les especialitats en la regulació contractual. El joc de la condició més beneficiosa. El règim 
d'incompatibilitats. 
 
8.2. Treball de menors. 
8.3. El contracte d'embarcament. 
8.4. El contracte de treball aeronàutic. 
8.5. Treballs de mineria. 
8.6. Contracte de grup i treball en comú. 
8.7. La relació d'auxili associat. 
8.8. El treball de soci-treballador. 
8.9. Els treballs a la part. 
8.10. El contracte d'aprenentatge. 
8.11. El contracte de treball en pràctiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


