
DRET SOCIAL COMUNITARI 
 
 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓ: LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES I EL DRET COMUNITARI 
 
 I. La construcció europea. Origen i evolució 
 II. Sistema institucional i estructura de poders. El Consell. La Comissió. El Parlament. El 

Tribunal de Justícia. Òrgans auxiliars 
III. El dret comunitari. Dret originari (els tractats). Dret derivat (el reglament, la directiva, 
la decisió). Altres actes jurídics 
IV. L’aplicació i la interpretació del dret comunitari. Les relacions entre el dret comunitari i 
el dret espanyol. Actuació dels tribunals nacionals i comunitaris. Sistema de recursos 

 
TEMA 2. DRET SOCIAL COMUNITARI I FORMACIÓ DE LA POLÍTICA SOCIAL 
COMUNITÀRIA. TRETS GENERALS 
 
 I. La matèria social als tractats fundacionals 

II. L’Acta Única Europea i la Carta comunitària de drets socials fonamentals dels 
treballadors. Bases per a una futura política social comunitària 

 III. El TUE. Política social a la carta 
 IV. El Tractat d'Amsterdam. La normalització de la política social comunitària 

V. La cruïlla actual. El Tractat de Niça i la Carta de drets fonamentals de la UE. El paper 
dels drets socials en la constitucionalització de la UE 

 
TEMA 3. LA POLÍTICA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 
 3.1 La lliure circulació de treballadors 
 I. Lliure circulació de persones i lliure circulació de treballadors. Significació 

economicosocial 
 II. Normativa aplicable i àmbit d'aplicació 
 III. Contingut (lliure accés a l'ocupació i igualtat de tracte en les condicions de treball). 

Drets instrumentals (dret de lliure desplaçament, dret de lliure residència, dret a fer-se 
acompanyar per la família, dret al manteniment de la residència després d'haver ocupat 
un lloc de treball) 
IV. Els límits al principi de lliure circulació. Empleats a l'Administració pública. Les 
excepcions per raó d'ordre, seguretat i salut pública 

  
 3.2 La Seguretat Social dels treballadors migrants 
 I. La coordinació dels sistemes nacionals. Normativa aplicable. 

II. Àmbit personal, material, territorial i temporal d'aplicació dels reglaments comunitaris 
 III. Determinació de la normativa aplicable 

IV. Exportació, acumulació i incompatibilitat de prestacions. Totalització dels períodes de 
manca 
V. Les contingències (malaltia, maternitat, invalidesa, jubilació, supervivència, 
desocupació, accident de treball i malaltia professional, prestacions i subsidis familiars.) 

 VI. La Seguretat Social complementària. La Directiva 98/49 
 
 3.3 La política d'ocupació i el Fons Social Europeu 
 I. La política d'ocupació als tractats 



 II. La concreció de la política d'ocupació. Directrius i estratègies comunitàries 
 III. La formació professional. Dret originari i dret derivat 
 IV. El Fons Social Europeu. Principis d'actuació i evolució 

V. El Fons Social Europeu. Àmbit d'aplicació. Activitats subvencionables. Actuacions i 
iniciatives 

 
TEMA 4. L'HARMONITZACIÓ DE LES LEGISLACIONS NACIONALS 
 

4.1 La igualtat de tracte entre treballadors de diferent sexe i la generalització de la 
tutela antidiscriminatòria 

 I. Dret originari, dret derivat i altres instruments comunitaris 
 II. Igualtat sexual en matèria salarial 
 III. Igualtat sexual en matèria d'accés a l'ocupació i condicions de treball 

IV. Altres garanties de la igualtat per raó de sexe. La protecció de la dona embarassada. 
La inversió de la càrrega de la prova. El permís parental 

 V. La situació normativa espanyola 
 VI. La prohibició d'altres causes de discriminació. El Tractat d'Amsterdam i el seu 

desenvolupament normatiu 
 
 4.2 Transmissió d'empreses, insolvència empresarial i acomiadaments col·lectius 
 I. Directiva 98/50, relativa al manteniment dels drets dels treballadors en cas de 

transmissió d'empresa. Àmbit material, territorial i subjectiu. Contingut i mesures 
instrumentals. Adequació del dret espanyol 

 II. Directiva de 20 d'octubre de 1980, relativa a la protecció dels crèdits del treballador 
davant de la insolvència empresarial. Àmbit d'aplicació. Concepte d'insolvència. Crèdits 
tutelats. Organització i funcionament de les institucions de garantia. El FOGASA 
espanyol 

 III. Directiva 98/59, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en 
matèria d'acomiadament col·lectiu. Objectius. Concepte d'acomiadament. Procediment 
de l'acomiadament. Exclusions de la Directiva. Adequació del dret espanyol 

 
 4.3 Seguretat, salut i higiene al lloc de treball 

I. Els tractats fundacionals 
II. El dret derivat i els programes d'actuació comunitària. Evolució i estat actual 
III. L’adequació del dret espanyol 
 
4.4 Altres mesures relatives a la relació laboral 
I. Informació i consulta dels treballadors 
II. Ordenació del temps de treball 
III. Normes relatives a determinades modalitats contractuals 
 
 

TEMA 5. LA PARTICIPACIÓ DELS AGENTS SOCIALS EN L'ELABORACIÓ DE LES NORMES 
COMUNITÀRIES 

 I. Participació institucional 
 II. Participació no institucionalitzada. Diàleg i concertació social i negociació col·lectiva a 
nivell comunitari 
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