
Dret sancionador
en matèria social
Javier Calvo Gallego
Ángel Giménez Ricart
Lourdes López Cumbre
Jorge Pérez Pérez
María-José Pifarré de Moner
Antonio Valverde Asencio
 
PID_00209866



© FUOC • PID_00209866 Dret sancionador en matèria social

Javier Calvo Gallego Ángel Giménez Ricart Lourdes López Cumbre

Doctor en Dret per la Universi-
tat de Bolonya i professor titular
d'universitat a la Universitat de Se-
villa. Al maig de 2014 va obtenir
l'acreditació de l'ANECA per al cos
de catedràtics d'universitat.

Llicenciat en Dret, professor associat
de la UAB, subinspector d’Ocupació
i Seguretat Social.

Catedràtica de Dret del Treball i de
la Seguretat Social de la Universitat
de Cantàbria. Gerent de l'Associació
Espanyola de Dret del Treball i de
la Seguretat Social (1991/2004).
Àrbitra en eleccions sindicals des
de 2001. Membre de la Comissió
per a l'accés al Cos de Catedràtics
d'Universitat a través de l'acreditació
nacional en Ciències Socials i Jurídi-
ques.

Jorge Pérez Pérez María-José Pifarré de Moner Antonio Valverde Asencio

Doctor en Dret. Sotsinspector
d'Ocupació i Seguretat Social de la
Inspecció de Treball i Seguretat So-
cial de Barcelona. Professor associat
de la Facultat de Dret de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

Professora Agregada dels Estudis de
Dret i Ciència Política de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya. Doctora
en Dret penal per la Universitat de
Macerata (Itàlia), ha estat docent a
la Universitat de Barcelona i a la Uni-
versitat de Castilla-La Mancha i ha
realitzat estades de recerca plurianu-
als tant a Alemanya (Max Planck Ins-
titut a Freiburg) com a Itàlia, on s'ha
especialitzat en dret penal comparat
i comunitari.

Professor titular d’universitat. Depar-
tament de Dret del Treball i de la
Seguretat Social. Universitat de Sevi-
lla.

L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats
pel professor: Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz (2015)

Primera edició: setembre 2015
© Javier Calvo Gallego, Ángel Giménez Ricart, Lourdes López Cumbre, Jorge Pérez Pérez, María-José
Pifarré de Moner, Antonio Valverde Asencio
Tots els drets reservats
© d’aquesta edició, FUOC, 2015
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Disseny: Manel Andreu
Realització editorial: Oberta UOC Publishing, SL
Dipòsit legal: B-19.314-2014

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada,
reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com
químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització
prèvia per escrit dels titulars del copyright.



© FUOC • PID_00209866 3 Dret sancionador en matèria social

Continguts

Mòdul didàctic 1
Una aproximació al Dret sancionador del treball: evolució
històrica i conceptes generals
Javier Calvo Gallego

1. L'evolució històrica del Dret sancionador en l'àmbit de les relacions la-

borals

2. Funcions i principis del Dret sancionador del treball en el marc constitu-

cional espanyol actual

3. Fonts i estructures per a l'aplicació del dret sancionador del treball

Mòdul didàctic 2
Aspectes generals del dret administratiu sancionador
Lourdes López Cumbre

1. El dret administratiu sancionador: l'activitat punitiva de les administra-

cions públiques

2. Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social i antecedents normatius

3. Les infraccions i les sancions administratives en l'ordre social

4. Principis de la potestat sancionadora de les administracions públiques

Mòdul didàctic 3
Infraccions administratives
Antonio Valverde Asencio

1. Infraccions laborals

2. Infraccions en matèria de Seguretat Social

Mòdul didàctic 4
La Inspecció de Treball i Seguretat Social
Jorge Pérez Pérez

1. El sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social

2. Funcions i àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat social

3. Estatut del personal amb funcions inspectores

4. Les actuacions inspectores

5. Conseqüències de les actuacions inspectores

Mòdul didàctic 5
Procediment administratiu sancionador i règim de
responsabilitats
Ángel Giménez Ricart

1. El procediment sancionador

2. Especialitats en matèria de responsabilitats

Mòdul didàctic 6
Part general del Dret Penal laboral
María-José Pifarré de Moner



© FUOC • PID_00209866 4 Dret sancionador en matèria social

1. Introducció a la part general dels delictes contra els treballadors

2. Principis bàsics del Dret penal: els límits del poder sancionador de

l'Estat

3. Aproximació a la Teoria del delicte: l'anàlisi del tipus penal

4. Classificació dels tipus penals

5. Concurs de delictes

Mòdul didàctic 7
Els delictes en matèria laboral
María-José Pifarré de Moner

1. Els delictes contra els drets dels treballadors

2. El mobbing o assetjament laboral

3. El delicte de frau a la Seguretat Social


	Dret sancionador en matèria social
	Crèdits
	Continguts


