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Tema 1. La configuració del sistema de seguretat social 
 

 Evolució de les mesures protectores davant de situacions de    necessitat 1.1.
1.2. Formació històrica de la seguretat social 
1.3. Els models de seguretat social 
1.4. Les línies recents i els problemes fonamentals en l'evolució   de la 

retat social segu
1.5. El dret de la seguretat social: enquadrament disciplinar  
 
Tema 2. El sistema espanyol de la seguretat social 
 
2.1. Antecedents i formació dels sistema espanyol de seguretat      social 
2.2.
2.3. Evolució postconstitucional del sistema espanyol de            seguretat 

al 

 Constitució i seguretat social 

soci
2.4. Fonts del sistema de seguretat social 
     2.4.1. La normativa internacional i la seguretat social 
      El dret comunitari i la seguretat social 2.4.2.
     2.4.3. El marc jurídic estatal del sistema de seguretat 
     social 
     2.4.4. Les comunitats autònomes i la seguretat social 
     2.4.5. La negociació col⋅lectiva i la seguretat social 
     2.4.6. L'estructura de la seguretat social: règim general 
     i règims especials 
 
Tema 3. Els subjectes protegits i el contingut de la relació  
        jurídica 
 

 Els subjectes protegits: concepte i criteris d'identificació 3.1.
 El contingut de la relació jurídica de la seguretat social 3.2.

3.3. stitució de la relació jurídica de la seguretat social  La con
     3.3.1. La inscripció d'empreses 
      L'afiliació de treballadors 3.3.2.
     3.3.3. Altes i baixes. Les situacions assimilades a l'alta i a 
     l'alta de ple dret 
    
3.4. La responsabilitat de l'empresari 

 3.3.4. L'obligació de cotitzar 

      Fonament i pressupòsits 3.4.1.
     3.4.2. L'automaticitat de les prestacions 
 
Tema 4. L'acció protectora (I) 
 
4.1. L'acció protectora: noció i quadre general 
4.2. Els riscos professionals 
      Conceptes 4.2.1.

 4.2.2. Evolució de la protecció      
4.3. L'accident de treball 
      Concepte i extensió 4.3.1.

 4.3.2. Protecció i mecànica d'assegurament     
4.4. La malaltia professional 
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      Noció i caràcters 4.4.1.
   4.4.2. Protecció i mecànica d'assegurament   

 
Tema 5. L'acció protectora (II) 
 
5.1. La incapacitat laboral transitòria 
      Concepte 5.1.1.
      Beneficiaris 5.1.2.

 5.1.3. Contingut i dinàmica de la protecció     
5.2. La invalidesa provisional 
      Concepte 5.2.1.
      Beneficiaris 5.2.2.

 5.2.3. Contingut i dinàmica de protecció     
5.3. La invalidesa permanent 
      Concepte i graus 5.3.1.
     5.3.2. Prestacions: contingut i dinàmica 
     5.3.3. Gestió i procediment 
 
Tema 6. L'acció protectora (III) 
 
6.1. La jubilació 
      La situació de necessitat; beneficiaris 6.1.1.
     6.1.2. Prestacions 
    
6.2. La mort i la supervivència 

 6.1.3. La jubilació anticipada 

      La situació de necessitat; requisits 6.2.1.
     6.2.2. Beneficiaris 
    
6.3. El règim jurídic dels fons de pensions 

 6.2.3. Prestacions 

 
Tema 7. L'acció protectora (IV) 
 
7.1. La protecció per desocupació 
     7.1.1. Les situacions protegides: desocupació total i 
     desocupació parcial 
     7.1.2. Beneficiaris 
     tacions; dinàmica 7.1.3. Les pres
            7.1.3.1. El nivell contributiu 
    
7.2. Les prestacions no contributives 

        7.1.3.2. El nivell assistencial 

      La pensió no contributiva d'invalidesa 7.2.1.
     7.2.2. La pensió no contributiva de jubilació 
     7.2.3. La pervivència de les prestacions assistencials 
    
7.3. Les prestacions familiars 

 antigues 

      Concepte i fet causant 7.3.1.
     7.3.2. Beneficiaris 
     7.3.3. Contingut i dinàmica de les prestacions 
 
 
 
 
 
 
 
 


