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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22515 - Economia del Treball
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 4.8 no presencials (120 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GRLA(Campus Extens 50)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Llorenç Pou Garcias
llorens.pou@uib.es

12:00h 13:00h Dimarts 01/10/2013 30/09/2014 DB-241

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Relacions Laborals Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura s'ubica dins el mòdul d'assignatures d'Empresa i Economia. Aquest bloc formatiu té el
propòsit de dotar l'estudiant d'instruments analítics i lògics per entendre el funcionament dels mercats, la
justificació, quan escau, de la intervenció pública, la conjuntura macroeconòmica i les polítiques públiques.
Aquesta lògica es concreta en models analítics que permeten estudiar la realitat econòmica i social més enllà
d'una visió simplement descriptiva dels fets.

L'assignatura d'Economia del Treball té per objectiu conèixer i aprofundir en l’anàlisi econòmica del mercat
de treball, que és un dels principals mercats de l’economia atès que s`hi determina el preu (el salari) d’un
dels seus inputs més important: la capacitat de treball. Aquest preu no només afecta l’assignació eficient dels
recursos del conjunt de l’economia, sinó que també té efectes rellevants sobre la distribució de les rendes
en la societat. Aquesta assignatura s'imparteix en el quart semestre i per al seu desenvolupament fa ús de
l’instrumental après en l'assignatura de Principis d'Economia, en el primer curs.

En aquest context, els objectius genèrics de l’assignatura s’inscriuen en una doble perspectiva: d’una banda,
es pretén que l’alumne tingui un coneixement de la realitat del mercat de treball des d’una òptica aplicada.
Per això, ha de conèixer les tendències del mercat de treball, tant a nivell europeu i espanyol com de
les Illes Balears. A més, l’alumne ha de ser capaç d’aplicar els instruments i indicadors escaients per
ésser autònom a l’hora de desenvolupar aquesta anàlisi en un futur. De l’altra, s’ensenyaran els diferents
models teòrics que ens permeten aproximar-nos a la realitat del mercat de treball. Per això, s’aprofundirà
tant en el desenvolupament del model microeconòmic neoclàssic que, mitjançant la variabilitat del salari,
assegura l’existència de plena ocupació, com dels models alternatius que expliquen l’existència d’atur.
També s’estudiaran els models d’inversió en capital humà i s’exposaran aplicacions amb implicacions de
política, com ara les decisions de retrasar el moment de la jubilació, modificar les condicions de la prestació
per atur o la imposició de salaris mínims. La part final del curs es dedica a examinar les diferents polítiques
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d’ocupació existents per fer front a l’atur i la seva legitimació a partir dels models teòrics, així com les
diferents reformes laborals aprovades. Tot plegat, al finalitzar el curs l'alumne ha de ser competent per
analitzar, de manera crítica, les diferents polítiques laborals.

Requisits

Recomanables
No hi ha requisits essenc ials. Tanmateix, és recomenable haver cursat l'assignatura de formació bàsica
Principis d'Economia.

Competències

Específiques
1. 1. C15. Capacitat per interpretar dades i indicadors socio-econòmics rellevants per a Relacions

Laborals. 2. C16. Capacitat per conèixer i comprendre l'origen i trascedència de les polítiques
d'ocupació, comunitàries, estatl i autonòmiques. 3. C29. capacitat d'anàlisi crític i raonament sense
prejudicis per començar a comprendre i interpetar la realitat econòmica. 4. C30. Capacitat per analitzar
el mercat de treball i la seva repercusió sobre l'economia.

Genèriques
1. 1. C1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. 2. C3. Capacitat per transmetre i comunicar-se per escrit i oralment

adaptant el discurs a les circumstàncies, usant la terminologia i les tècniques adequades i redactar textes
i informes.

Continguts

Continguts temàtics
Continguts temàtics. Temari assignatura

MODUL I: INTRODUCCIÓ

Tema 1.- L'economia laboral: concepte i visió panoràmica.
1.1. L’economia laboral: què s’entén per treball?
1.2. Principals conceptes i indicadors del mercat de treball
1.3. Fonts d'informació estadística sobre el mercat de treball

MÒDUL II: ESTRUCTURA I CONJUNTURA LABORAL: ELS CASOS D’ESPANYA
I LES ILLES BALEARS

Tema 2.- El mercat de treball a España i les Illes Balears
2.1. Característiques i evolució del mercat de treball a Espanya
2.2. Elements diferencials del mercat de treball balear
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MÒDUL III: L'OFERTA I LA DEMANDA DE TREBALL EN EL MODEL
NEOCLÀSSIC

Tema 3.- L'oferta de treball.
3.1. L’oferta de treball de l’individu.
3.2. Aplicacions: (a) les hores extraordinàries, (b) l'efecte dels programes de suport social
sobre l'oferta laboral, (c) els efectes de l'assegurança d'atur i de l'impost sobre la renda i (d)
els canvis en les pensions públiques i l'edat de jubilació.
3.3. L’oferta de treball agregada-la taxa d'activitat-: la base demogràfica i les tendències de
fons. Evidència empírica a Espanya
3.4. Les crítiques a les hipòtesis subjacents en el model neoclàssic d'oferta de treball

Tema 4.- La qualificació de l'oferta de treball: la inversió en capital humà.
4.1. El model neoclàssic d'inversió en capital humà
4.2. La formació en el treball: la formació general i l'específica
4.3 Crítiques a la teoria del capital humà: l'educació com a filtre o com a senyal.
4.4. El nivell educatiu i la inversió en formació: evidència a la UE, Espanya i les Illes Balears.
4.5. Evidència empírica envers la rendibilitat de l'educació: (a) Perfils de guanys per nivell
educatiu i edat, (b) quina és la taxa de rendibilitat d'un any d'estudis universitaris? i (c)
educació, atur i desigualtat de rendes.

Tema 5.- La demanda de treball i el salari d'equilibri a curt termini.
5.1. La demanda de treball a curt termini d'una empresa competitiva
5.2. La demanda de treball i els costos d'ajust
5.3. El salari en un mercat de treball perfectament competitiu
5.4. Aplicacions: (a) l'efecte de l'augment de la productivitat, (b) efectes dels impostos i les
subvencions, (c) efecte dels salaris mínims interprofessionals i (d) l'impacte dels moviments
migratoris.
5.5. Les hipòtesis subjacents en el model neoclàssic de treball

MÒDUL IV. TEORIES ALTERNATIVES A LA NEOCLÀSSICA

Tema 6.- Teories alternatives a la teoria neoclàssica
6.1. La Teoria Marxista
6.2. La Teoria Institucionalista
6.3. La Teoria Keynesiana

MÒDUL V: LA DETERMINACIÓ DELS SALARIS

Tema 7.- Els salaris: les compensacions extrasalarials, els sistemes de remuneració, la
dispersió salarial i la competitivitat via preus

7.1. Les compensacions extrasalarials: justificació i quantificació
7.2. La relació entre la remuneració salarial i el rendiment de la força de treball: el problema
del principal i de l'agent
7.3. Els salaris d'eficiència
7.4. L'estructura salarial: quins factors expliquen les diferències en els guanys entre
treballadors? Heterogeneïtat i discriminació ocupacional.
7.5. El mercat de treball i la distribució funcional i personal de la renda.
7.6. La relació entre els costos laborals unitaris i la competitivitat dels territoris
7.7. Aplicacions: (a) efectes de la imposició legal de complir uns requisits a les empreses, (b)
composició i evolució dels guanys salarials a Espanya i la seva disparitat.

Tema 8.- Els sindicats i la negociació col•lectiva

8.1. El paper dels sindicats en el mercat de treball
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8.2. L'afiliació sindical a Espanya: causes, determinants i estructura
8.3 El sistema de negociació col•lectiva: fonaments teòrics
8.4 La negociació col•lectiva a Espanya
8.5. Aplicació: l'evolució dels salaris a Espanya segons el tipus de negociació col•lectiva.

MÒDUL VI: LA FLEXIBILITAT LABORAL A L'EMPRESA I LA FLEXIBILITAT
DELS MERCATS DE TREBALL

Tema 9.- La flexibilitat laboral
9.1. El concepte de flexibilitat
9.2. Flexibilitat numèrica versus flexibilitat funcional
9.3. La flexibilitat del mercat de treball espanyol

MÒDUL VII: L’ATUR

Tema 10.- L'atur: causes i tipologia

10.1. La visió neoclàssica de l'atur
10.2. Els models de cerca de feina externa i d'emparellament
10.3. La visió keynesiana de l’atur
10.4. Tipus d’atur

MÒDUL VIII: EL PAPER DEL SECTOR PÚBLIC

Tema 11.- La intervenció del sector públic

11.1. Intervenció a través de la despesa pública de caire generalista i els impostos
11.2. La intervenció en el mercat de treball a través de la legislació
11.3. Les polítiques públiques dirigides a les persones desocupades: fonaments teòrics
11.4. Les polítiques passives i les polítiques actives a Espanya i les Balears
11.5. Les reformes laborals a Espanya

Metodologia docent

La metodologia que se segueix al llarg del curs pretén combinar les lliçons teòriques, les classes pràctiques,
els treballs aplicats i l'estudi independent de l'alumne. És recomanable abans d'assistir a les lliçons teòriques
llegir el material corresponent a cadascun dels temes. Això permetrà assimilar els conceptes de forma més
ràpida i un major aprofitament a les classes.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Desenvolupament
de continguts

Grup gran (G) Es tracta de sessions en les que es pretén donar a l'alumne una
visió introductòria dels temes mitjançant els conceptes bàsics. Per al
desenvolupament d'aquesta activitat, els alumnes disposaran de materials
específics i manuals de referència.

Classes pràctiques Pràctiques Grup gran (G) Resolució d'exercicis, exemples i casos pràctics relacionats amb els
conceptes explicats a cada tema en les classes teòriques. Es fomentarà
l'intercanvi d'opinions crítiques entre els assistents. La posada en comú de
les respostes i la correcció conjunta servirà per consolidar els coneixements
i per desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comunicació de la informació
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
rellevant. Les pràctiques presencials suposen mitja hora per setmana (en
mitjana).

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Resolució de dubtes teòrics i pràctics

Avaluació Examen primer
parcial

Grup gran (G) Tal i com s'especifica al cronograma, a la segona part del curs es durà a
terme una prova d'avaluació amb els continguts inclosos en la primera part
del programa de l'assignatura. L'examen tindrà una durada aproximada de
dueshores. La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria
extraordinària de Setembre.

Avaluació Examen segon
parcial

Grup gran (G) Durant el període d'avaluació complementària, es durà a terme un
examen que comprendrà els continguts de la segona part del programa
de l'assignatura. La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la
convocatòria extraordinària de Setembre.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi individual Després de l'exposició per part del professor a les classes magistrals, l'alumne haurà
d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, el professor podrà indicar
referències bibliogràfiques en manuals de consulta i adjuntar documents específics.

Estudi i treball
autònom en grup

Treball en grup Es proposaran una sèrie d'exercicis de treball individual (o en grup) al llarg del semestre

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball empíric aplicat Els alumnes, de manera individual o en grup, hauran de realitzar diversos treballs de
caire aplicat.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 20
Classes teòriques Desenvolupament de continguts 20 0.8 13.33
Classes pràctiques Pràctiques 7 0.28 4.67
Tutories ECTS Tutories 1 0.04 0.67
Avaluació Examen primer parcial 0.5 0.02 0.33
Avaluació Examen segon parcial 1.5 0.06 1

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball no presencial 120 4.8 80
Estudi i treball autònom individual Estudi individual 60 2.4 40
Estudi i treball autònom en grup Treball en grup 5 0.2 3.33
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball empíric aplicat 55 2.2 36.67

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació es composa de tres parts. Una avaluació per treballs (individuals o en grup), una avaluació d'un
examen parcial i una avaluació mitjançant un segon examen parcial.

Examen primer parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Tal i com s'especifica al cronograma, a la segona part del curs es durà a terme una prova d'avaluació

amb els continguts inclosos en la primera part del programa de l'assignatura. L'examen tindrà una durada
aproximada de dueshores. La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria extraordinària
de Setembre.

Criteris d'avaluació Es plantegen a l'alumne diferents exercicis i casos, acompanyats d'un conjunt de preguntes, corresponents a
la primera part del programa de l'assignatura. El criteri numèric d'avaluació s'adjuntarà amb l'enunciat de la
prova. Aquesta prova es recuperable a la convocatòria extraordinaria de setembre.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Examen segon parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Durant el període d'avaluació complementària, es durà a terme un examen que comprendrà els continguts

de la segona part del programa de l'assignatura. La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la
convocatòria extraordinària de Setembre.

Criteris d'avaluació Durant el període d'avaluació complementària, es durà a terme un examen que comprendrà els continguts i
competències de la segona part del programa de l'assignatura. L'examen tindrà una durada aproximada de 2
hores. La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria extraordinària de Setembre. Criteris
d'avaluació: El format de la prova consisteix en el plantejament a l'alumne de diferents exercicis i casos,
acompanyats d'un conjunt de preguntes. El criteri numèric d'avaluació s'adjuntarà amb l'enunciat de la prova.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 22515 - Economia del Treball
Grup Grup 1, 2S, GRLA
Guia docent C
Idioma Català

7 / 7

Data de publicació: 27/06/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Treball empíric aplicat

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Els alumnes, de manera individual o en grup, hauran de realitzar diversos treballs de caire aplicat.
Criteris d'avaluació Els alumnes hauran de realitzar diferents treballs sobre les matèries incloses en el temari. L'activitat és no

recuperable.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia que aquí es presenta correspon a la "bibibliografia bàsica", és a dir, al conjunt del temari
accessible mitjançant "manuals de referència". Al llarg del curs, es facilitarà material més específic de cada
tema.

Bibliografia bàsica

- McConnell, C. R., Brue, S. L. y Macpherson, D. A. (2007): "Economía Laboral". McGraw-Hill. Madrid.
7ª ed.
- Borjas, G.J. (2008): “Labor Economics”. McGraw-Hill. 4th edition.
- Ruesga, S.M. (director) (2002): "Economia del trabajo y política laboral". Editorial Pirámide.
- CES (2013): "España 2012. Economía, trabajo y sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y
laboral". Madrid: Departamento de Publicaciones del Consejo Económico y Social.
- Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2012): "Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes
Balears.2011".CES.
- Banyuls, J., Cano, E., Pitxer, J.V. i Sánchez, A. (2005): "Economia laboral i polítiques d'ocupació".
Universitat de València.
- Recio, A. (1997): “Trabajo, personas, mercados. Manual de Economía Laboral”. Economía Crítica.
ICARIA. Barcelona.
- Pérez Infante, J.J. (2006): Las estadísticas de Trabajo en España. Ministerio de Trabajo. Madrid, pàgs.
47-75, 132-235.

Bibliografia complementària

Altres recursos


