
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TREBALL 
SOCIAL DE TARRAGONA adscrita a la Universitat Rovira i 
Virgili 

 
  
 

  ANY ACADÈMIC: 1998/99 
 
Dret del Treball i de la Seguretat Social 
 
CURS: 2n  Assignatura: Troncal   2n Quadrimestre  
  
Crèdits: 3 
 
Profesora: Maria Pujol Russell 
  
OBJECTIUS. 
 

En aquesta assignatura, pretenem fer 
entendre els conceptes bàsics del dret laboral i 
de la seguretat social, oferint una sèrie de 
coneixements que permetin a l'alumne 
enquadrar aquesta disciplina dins de l'itinerari 
curricular de l'Escola de Treball Social. 
Tanmateix es persegueix una finalitat pràctica, 
exposant de forma senzilla les qüestions 
jurídiques relacionades amb el món del treball 
per desvetllar l'interès i la capacitat 
d'interpretació de l'estudiant amb problemes que 
li poden afectar directament en la seva vida 
professional. 

 
METODOLOGIA. 
 

Desenvolupament del programa per part 
de la professora, així mateix, es plantejaran als 
alumnes la resolució de casos pràctics que 
poden servir per a reflexionar sobre el contingut 
del tema i consolidar els coneixements. Aquests 
supostos fomentaran el debat i el raonament 
jurídic. 
 

La bibliografia que inclou el programa té 
un caràcter de consulta complementaria als 
apunts de classe. 
 
AVALUACIÓ. 
 

Per a la qualificació definitiva es tenen 
en compte diversos elements. Es valorarà 
l'assistència a les classes i la participació activa. 
 

Per als alumnes de pla nou al final del 
quadrimestre es farà un examen escrit ( al 
febrer) sobre tots els temes del programa.  
L'examen de juny tindrà les mateixes 
característiques. 

TEMARI. 
 
1. El dret del treball i el seu àmbit d'aplicació.  

1.1. Introducció.  
 

1.2. la necessitat del dret del treball.  
 

1.3. Classes de Treball. 
 

1.3.1. Treball autònom. 
1.3.2. Treball per compte aliè. 

 
1.4. Les fonts del dret del treball. 

 
1.4.1. Les fonts i el dret.  
1.4.2. El paper normatiu de 

l'Estat. 
1.4.3. Classificació de les 

normes. 
1.4.4. La jerarquia normativa 

 
2. Els subjectes de les relacions laborals. 
  

2.1. Concepte.  
 

2.1.1. L'empresari/a. 
2.1.2. El treballador/a. 

 
2.2. Persones excloses de la relació 
laboral.  

 
2.3. Relacions laborals especials. 

 
2.3.1. Personal d'alta direcció.  
2.3.2. Personal al servei de la 

llar familiar. 
2.3.3. Agents comercials que no 

assumeixin el risc. 
 
 



2.4. Drets i obligacions de l'empresari/a i 
treballador/a. 
 
3. El contracte de treball.  
 

3.1. Concepte i naturalesa.  
 

3.2. Elements essencials. 
 

3.3. Elements personals. 
 

3.3.1. Capacitat. 
3.3.2. Sexe. 
3.3.3. Estrangeria. 

 
     3.4. Forma: la documentació. 
 

3.5. Naixement: el període de prova. 
 

3.6. Les empreses de treball temporal. 
 
4.  Tipologia contractual.  
 

4.1. Contractes indefinits.  
 

4.2. Contractes de duració determinada. 
 

4.3. Contractes formatis. 
 

4.4. Altres formes contractuals. 
 
5. Drets i deures de l'empresari/a.  
 

5.1. El poder de direcció.  
 

5.2. El poder disciplinari.  
 

5.3. La mobilitat funcional. 
 

5.4. La retribució laboral. 
 

5.4.1. Concepte de salari. 
5.4.2. Salari mínim 

interprofessional  
5.4.3. Salari de conveni. 
5.4.4. Protecció del salari. 
5.4.5. Deduccions del salari. 

 
5.5. Les infraccions empresarials. 

 
5.5.1. Les infraccions laborals. 
5.5.2. Sancions. 

 
6. Drets i deures del treballador/a. 

 
6.1. El lloc de prestació. 
 
6.2. La ocupació efectiva. 

 
6.3. La jornada de treball. 

 
6.3.1. Duració. 

6.3.2. Hores extraordinàries. 
6.3.3. Treball nocturn. 

 
6.4. Descans setmanal i festes. 

 
6.5. Vacances anuals. 

 
6.6. Deures dels treballadors. 

 
7. Suspensió i extinció del contracte de 
treball. 
 

7.1. La suspensió del contracte. 
 

7.2. Causes de suspensió. 
 

7.2.1. Voluntat mútua dels 
contractant. 

7.2.2. Incapacitat temporal i 
maternitat. 

7.2.3. Exercici de càrrecs 
públics. 

7.2.4. Sancions i privacions de 
llibertat. 

7.2.5. Causes econòmiques. 
7.2.6. Conflictes laborals. 

 
7.3. Les excedències. 

 
7.4. Extinció del contracte: 

l'acomiadament. 
 
7.4.1. Extinció per voluntat del 

treballador/a. 
7.4.2. Extinció per causes 

econòmiques. 
7.4.3. Acomiadament per 

causes objectives. 
7.4.4. Acomiadament 

disciplinari. 
 
8. La representació dels treballadors.  
  

8.1. Les relacions sindicals. 
 

8.2. La representació dels treballadors. 
 

8.3. Els convenis collectius. 
 
9. Els conflictes de treball.  

9.1. Conflictes individuals i conflictes 
collectius.  
 

9.3. Conflictes collectius: classes. 
 

9.4. Procediments per a la solució de 
conflictes collectius. 
 

9.5. La vaga. 
 

9.5.1. Antecedents del dret de 
vaga. 



9.5.2. Regulació del dret de 
vaga. 
 

9.6. El tancament patronal. 
 
  10. El sistema de la Seguretat Social. 
 

10.1. Afiliació. 
 

10.2. Cotització. 
 

10.3. Règim general: prestacions 
bàsiques. 
 

10.3.1. Assistència sanitària. 
10.3.2. Prestacions familiars. 
10.3.4. Invalidesa. 
10.3.5. Jubilació. 
10.3.6. Mort i supervivència. 
10.3.7. Atur. 
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