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Introducció

El dret del treball sorgeix com a disciplina autònoma entorn d'una figura clau

–el contracte de treball– i d’un fenomen de singular importància i originalitat

–les relacions col·lectives de treball–. El seu tractament jurídic dona lloc a les

dues parts més importants d'aquesta disciplina: el dret individual del treball i el

dret col·lectiu del treball, anomenat també dret sindical. Aquesta assignatura

aborda la primera.

Les relacions jurídiques entre empresaris i treballadors es van formalitzar du-

rant la primera època del capitalisme –durant tot el segle XIX i el primer terç

del segle XX– mitjançant el contracte d'arrendament de serveis. Tanmateix, el

tractament d'aquesta figura contractual en els codis civils europeus era clara-

ment inadequat per a donar resposta als múltiples problemes que plantejava

una relació social basada en la supremacia de l'empresari i en la dependèn-

cia correlativa del treballador. Aquest fet motiva l'aparició d'una nova figura

contractual –el contracte de treball–, que pren com a punt de partida aquesta

desigualtat social i mira de compensar-la jurídicament. Entorn d'aquesta idea

de la compensació –que es traduirà en el principi anomenat pro operario– es

construeixen un sector de l'ordenament autònom i la seva disciplina científica

corresponent: el dret del treball.

Ara bé, la preocupació per fer front a aquesta situació de desavantatge social

dels treballadors per compte d'altri no és, ni de bon tros, exclusiva del legis-

lador, sinó que van aser els mateixos treballadors els qui primer es van preo-

cupar d'intentar superar aquesta situació recorrent a un principi molt simple:

la unió fa la força. Aquesta unió implicava superar el marc de la contractació

individual de les condicions laborals –en què l'avantatge empresarial és evi-

dent– imposant la contractació col·lectiva: tots els treballadors d'una empresa

o fins i tot d'un sector productiu (indústria siderometal·lúrgica, minera, hote-

lera, de la construcció, etc.), representats pels seus delegats, comitès o sindicats

–fórmules organitzatives que sorgeixen gradualment–, plantegen a l'uníson les

seves reivindicacions als empresaris i, a més, les reforcen amb accions també

col·lectives, sobretot la vaga.

Inicialment, els poders públics van ser refractaris a admetre la legalitat

d'aquests fenòmens col·lectius, als quals van donar un tractament jurídic re-

pressiu (fins i tot per via del codi penal). Posteriorment, la llibertat sindical, la

contractació col·lectiva i la vaga van adquirir consideració plena, primer legal

i més endavant constitucional. D'aquesta manera, els convenis col·lectius es

van convertir, juntament amb les normes estatals, en l'altre gran puntal del

dret del treball des del punt de vista de la regulació de les condicions de treball.
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A més, hi ha normativa legal reguladora d'aquests fenòmens col·lectius (el dret

estatal els reconeix, però, al mateix temps, els sotmet a una certa disciplina)

que també forma part essencial del dret del treball.
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Objectius

En acabar el curs, haureu de conèixer les institucions més importants del dret

del treball individual, en un grau que permeti un estudi més profund per mitjà

d'assignatures optatives o d’estudis de tercer cicle.

En concret, heu d'haver assolit els objectius següents:

1. Adquirir nocions històriques fonamentals per a comprendre les raons de

l'existència d'un sector propi de l'ordenament regulador del treball per

compte d'altri. Aquesta realitat social també es regula mitjançant una ela-

boració conceptual molt complexa que determina l'àmbit d'aplicació del

dret laboral i amb la qual l'estudiant s'haurà de familiaritzar;

2. Dominar el joc del sistema de fonts en dret del treball, que té unes pecu-

liaritats importants si es considera que compta amb una font pròpia de la

qual no disposen altres sectors de l'ordenament: els convenis col·lectius;

3. Quedar prou informat de la regulació legal –bàsicament mitjançant

l'Estatut dels treballadors– de les condicions laborals mínimes de què han

de gaudir tots els treballadors (salari, jornada de treball, etc.) i també dels

poders i facultats organitzatives de què disposa l'empresari.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Antecedents històrics del dret del treball. El contracte de treball;
objecte, causa i subjectes contractants
Julia López López

1. Introducció a la conformació actual del treball com a objecte del dret

del treball

2. El contracte de treball: objecte i causa

3. Els subjectes del contracte de treball: noció de treballador i d'empresari

4. Definició del dret del treball

Mòdul didàctic 2
Les fonts del dret del treball
Julia López López

1. La classificació de les fonts de l'ordenament laboral

2. Les fonts d'origen extern: les normes de dret internacional i les normes

de dret social comunitari

3. Les fonts d'origen intern

4. Els principis d'aplicació de les normes laborals

Mòdul didàctic 3
Definició i subjectes del contracte de treball
Francisco Pérez Amorós

1. Definició i notes essencials del contracte de treball

2. Funcions del contracte de treball

3. Forma del contracte de treball

4. Figures afins al contracte de treball

5. Subjectes del contracte de treball (I): el treballador

6. Subjectes del contracte de treball (II): l'empresari

7. Empresa i centres de treball

8. Identificació de l'empresari responsable: contractació i subcontractació

d'obres i serveis

Mòdul didàctic 4
La relació laboral comuna i les seves especialitats. Les relacions
especials de treball
Eduardo Rojo Torrecilla

1. Una referència breu a la distinció entre relació laboral comuna i relació

laboral especial

2. Les relacions laborals especials

Mòdul didàctic 5
Naixement i durada del contracte de treball
Vicente Antonio Martínez Abascal
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1. Mercat de treball i política d'ocupació

2. Capacitat per a contractar

3. Durada del contracte de treball

4. El període de prova

5. La ineficàcia del contracte de treball

Mòdul didàctic 6
Contingut del contracte de treball
Vicente Antonio Martínez Abascal

1. Poders de l'empresari

2. Drets bàsics del treballador

3. La jornada de treball

4. El salari

Mòdul didàctic 7
Les vicissituds del contracte de treball
Agnès Pardell Veà

1. Les vicissituds del contracte de treball

2. La modificació del contracte de treball

3. La mobilitat funcional

4. La mobilitat geogràfica

5. La modificació substancial de les condicions de treball

6. La suspensió del contracte de treball

Mòdul didàctic 8
L'extinció del contracte de treball
Agnès Pardell Veà

1. L'extinció del contracte de treball

2. L'extinció del contracte per voluntat del treballador

3. L'extinció del contracte de treball per voluntat de l'empresari: els acomi-

adaments

4. L'extinció del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzati-

ves, de producció i de força major: els acomiadaments col·lectius

5. L'extinció del contracte per causes objectives (article 52 de l'ET): acomia-

daments individuals i plurals

6. L'acomiadament disciplinari (article 54 de l'ET)
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