
23105 -  ECONOMIA DEL TREBALL 
 

 

 

1a. PART: TREBALL I MERCAT LABORAL 

 

1. Treball i activitat econòmica. 

 

L'activitat econòmica- Producció i reproducció- El treball com activitat productiva.- Distribució de 

la producció- Consum i acumulació- Divisió del treball i intercanvi. 

 

2. Treball i treball assalariat. 

 

El treball i les institucions socials.- Trebalt d'autoconsum i treball forrat.Treball mercantil i treball 

assalariat.- Les institucions de les economies capitalista.- Treball productiu i treball 

reproductiu.- El contracte laboral des d'una perspectiva econòmica: treball i força de treball- 

Mercat laboral i institucions. 

 

3. La medició de l'activitat laboral. 

 

La mesura de l'activitat laboral.- Població activa, població ocupada i atur.- Taxes d'atur i 

activitat.- Mesures de l 'atur.- L'estructura ocupacional. 

 

2a. PART: EL MERCAT LABORAL 

 

4. El mercat laboral: visió general. 

 

El funcionament del mercat- Oferta i demanda laboral.- Equilibri .- Mecanismes d'ajust.- Les 

institucions específiques del mercat laboral.- Elements no mercantils de les relacions laborals. 

 

5. L'oferta de forma laboral. 

 

Determinants de la decisió de treball: participació i jornada.- Salaris, impostos i pensions.- 

Oferta laboral i cicle econòmic: el treballador adicional i el treballador desanimat.- Evolució de 

la participació. 

 

6. La formació de la forma de treball. 

 

La importància dels aspectes demogràfics sobre el mercat laboral. La família i el treball 

reproductiu.- Diferències per gènere en el mercat laboral.- El paper del sistema escolar.- 

Educació i qualificació.- Les migracions internacionals i el paper de les regulacions. - Una oferta 

laboral institucionalment diversificada. 

 

7. La demanda de força laboral. 

 

La demanda de força de treball com una demanda derivada.- Salaris i costos laborals.- Els 

costos laborals unitaris.- Productivitat i rendiment: tecnologia i organització del treball.- La teoria 

convencional de la demanda laboral a curt i a llarg termini.- Salaris i productivitat.- Salaris i 

demanda. 

 

8. Desequilibris en el mercat laboral: l'atur. 

 

Atur i subocupació- Atur i vacants.- Atur friccional, atur estacional i atur estructural.- Atur 

neoclàssic i atur keynesià.- L'atur en una economia oberta.- Teories de l'atur i polítiques 

d'ocupació. 

 

9. La flexibilitat del mercat laboral. 

 



Flexibilitat, un concepte ambigu.- Flexibilitat quantitativa .- Flexibilitat qualitativa.- Flexibilitat 

salarial. 

 

3a. PART LES INSTITUCIONS DEL MERCAT LABORAL 

 

10. Mercats interns, mercats externs i segmentació. 

 

La pluralitat dels mercats laborals.- Mercats interns: concepte i tipus.- Raons explicatives de la 

seva existència.- Segmentació laboral i la seva dinàmica. 

 

11. Els sindicats. 

 

El paper dels sindicats en l'economia.- Dinàmica econòmica i transformacions sindicals.- 

Efectes econòmics dels sindicats.  

 

12. Regulació pública del mercat laboral. 

 

L'Estat i la regulació del mercat laboral.- Política macroeconòmica i polítiques d'ocupació.- 

Mercat laboral i estat del benestar. 

 

4a. PART ELS SALARIS 

 

13. Els salaris. 

 

Components dels salaris.- Estructura salarial: factors explicatius.- La influència dels sindicats i 

les institucions,- Salaris i preus.- Salaris i distribució de la renda. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

No existiex cap manual adequat ni al contingut ni al nivell del present curs. 

Com a llibres bàsics de consulta es poden utilitzar: 

 

 

J. HAMMERSMESHIA REES, Economía del trabajo y los salarios, Alianza Ed. 

 

F.MIGUELEZIF.PRIETO, Las relaciones laborales en España, Siglo XXI 

 

L. TOHARIA(ed.), El mercado de trabajo: teoría y aplicaciones, Alianza Ed. 

 

Al llarg del curs es facilitaran lectures i bibliografia adequada a cada tema 

 

 

 

AVALUACIÓ 

 

Al tractar-se d'un curs de durada limitada s'efectuarà una única avaluació al final del 

quatrimestre per mitjà d'un examen escrit sobre els continguts estudiats al llarg del curs 

(inclosos els materials treballats fora de clase).  Durant el curs caldrà realitzar un treball de 

curs, a discutir a la classe que suposarà un 1O% de la nota final. 

 


