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Prerequisits

Per realitzar un correcte seguiment d'aquesta assignatura és necessari haver superat prèviament les
assignatures "Dret de la Seguretat Social I" i "Dret de la Seguretat Social II", atès que tan una com l'altra
ofereixen una formació bàsica en relació al marc jurídic de les institucions bàsiques del sistema espanyol de
Seguretat Social sense la qual no es poden entendre ni analitzar adequadament les qüestions que es tracten
a la assignatura

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és l'aprofundiment en els mecanismes més específics de la Protecció Social
i el coneixement i la comprensió de les institucions jurídiques que formen part del sistema de Seguretat
Social (Peculiaritats dels Règims, sistemes i col·lectius especials, la protecció de la dependència, de la
família i de la salut i altres instruments no estudiats prèviament, com el conveni especial i Seguretat Social
Complementària).

Competències

Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
Assessorar i gestionar en matèria d'ocupació i de contractació laboral.
Assessorar i gestionar en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social
complementària.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.

Classificar les prestacions del sistema de seguretat social: assistència sanitària, incapacitat temporal,
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6.  
7.  
8.  
9.  
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Classificar les prestacions del sistema de seguretat social: assistència sanitària, incapacitat temporal,
maternitat, paternitat i incapacitat permanent.
Descriure els supòsits de modificació subjectiva i objectiva de la relació laboral.
Enumerar les prestacions del sistema de seguretat social: jubilació, mort i supervivència.
Explicar els règims i els sistemes especials de la seguretat social.
Identificar els mecanismes i les institucions que integren la protecció social complementària.
Reconèixer les prestacions de l'atur i les no contributives.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Resoldre les qüestions relacionades amb la suspensió i l'extinció de la relació laboral.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip.

Continguts

TEMA 1. ELS REGIMS ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

1.- Estructura del nivell contributiu del sistema: Els Règims Especials. Concepte

2.-El Règim Especial de Treballadors Autònoms:

2.1: Camp d'aplicació.

2.2: Afiliació, altes i baixes

2.3: Cotització i Recaptació

2.4: Acció Protectora

3.-Altres règims especials

3.1: Mineria del Carbó.

3.2: Mar

3.3: Funcionaris

3.4: Estudiants: L'assegurança escolar

TEMA 2. ELS SISTEMES ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL. COL·LECTIUS AMB ESPECIALITATS

1.- El sistema especial: Concepte. Sistemes vigents:

2.-El sistema especial dels treballadors de la llar

3.-El sistema especial del treballadors agraris

4.-Altres sistemes especials

5.-Col·lectius especials

5.1.-Artistes

5.2.-Socis de Cooperatives i de SAL

5.3.-Representants de Comerç

5.4.-Altres col·lectius especials

TEMA 3. ALTRES PRESTACIONS DE PROTECCIO SOCIAL: DEPENDENCIA, ALTERACIO DE LA SALUT I
PROTECCIO A LA FAMILIA
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1.-La atenció a las persones en situació de dependència: La Llei 39/2006.

1.1: El sistema para la Autonomia y la situació de dependència

1.2: Prestacions i serveis del sistema

1.3: Valoració i reconeixement del dret

2.-Alteració de la Salut i Asistencia Sanitaria

2.1: Concepte i configuració

2.2: Beneficiaris

2.3: Contingut i dinàmica de la prestació

2.4: Gestió

3.-Protecció a la família: Concepte i configuració

3.1: Prestacions familiars contributives

3.2: Prestacions familiars no contributives

TEMA 4. ALTRES COL·LECTIUS AMB ESPECIALITATS

1.-El Treball dels estrangers i dels treballadors emigrants

2.-El Treball a temps Parcial

2.1: Afiliació, altes i baixes

2.2; Cotització

2.3: Prestacions

2.4:Treballadors fixes discontinus

3.-El conveni especial:

3.1: Concepte i disposicions Comuns

3.2: Subscripció

3.3: Cotització

3.4: Suspensió i extinció

3.5: Modalitats

TEMA 5. PREVISIO SOCIAL COMPLEMENTARIA

1.-La previsió social complementaria pública. Concepte i classes: Assistència Social i Serveis Socials.

2.-La Renda Activa de Inserció

3.- La previsió social complementaria pública a Catalunya.. Especial referència al "PIRMI"

4.- La Previsió social complementaria privada: Concepte y caràcters.

4.1:-Millores voluntàries de la seguretat social:Concepte, classes i regim jurídic. La externalitzaciò
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4.2:-Els plans de pensions i els fons de pensions

4.3-El contracte col·lectiu d'assegurança

4.4.-Mutualitats de Previsió Social

Metodologia

El procés d'aprenentatge dels/les alumnes en el marc d'aquesta assignatura s'organitzarà a partir dels tres
 que s'exposen a continuació:tipus d'activitats formatives

1. ACTIVITATS DIRIGIDES

Les activitats dirigides són totes aquelles que es desenvolupen a l'aula, en els horaris previstos per a
l'assignatura i sota la direcció del professor. Poden ser de caire teòric o pràctic.

1.1. Classes teòriques

Consisteixen en l'exposició per part del professor de diversos aspectes del temari, prenent com a base la
normativa aplicable i els esquemes que prèviament s'hauran facilitat a través de l'Espai Docent de
l'assignatura dins del Campus Virtual. Pel correcte seguiment de les classes teòriques és imprescindible que
tots els alumnes i les alumnes disposin durant les classes teòriques d'una recopilació de normativa de
seguretat social degudament actualitzada. També caldrà una edició actualizada del Estatut dels
Treballadors.

.

2.1. Classes pràctiques

Es dediquen a l'execució de 4 activitats pràctiques, de les quals l'alumne haurà de fer almenys 3, cadascuna
de les quals inclou un treball previ fora de l'aula (d'un volum aproximat de 10 hores) i un treball presencial a
l'aula (dues sessions d'1,5 hores)..

Les activitats pràcticas suposaràn la realització d'un seguit de tasques de format divers: identificació i estudi
del marc normatiu d'una determinada institució, lectura i comprensió de jurisprudència, recerca de fonts
bibliogràfiques La segona sessió presencial a l'aula inclourà una activitat de correcció i d'avaluació. En
alguns casos l'objectiu de les activitats pràctiques serà aprofundir sobre aspectes analitzats en el marc de
les classes teòriques i en d'altres tractar qüestions noves, que no s'hauran abordat abans en aquell context.

En la part corresponent al treball previ, les activitats pràctiques es podran executar en grup o individualment.
En la part corresponent al treball a l'aula, les activitats pràctiques s'executaran individualment, en tots els
casos.

El plantejament de les activitats pràctiques es durà a terme a partir dels supòsits pràctics que es presentaran
a classe per part del professor.

2. ACTIVITATS SUPERVISADES
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Les activitats supervisades són les que es duen a terme fora de l'aula, a partir de les indicacions donades
pel professor, i queden sotmeses posteriorment a algunprocés de supervisió o seguiment per part d'aquest.

Com ja s'ha posat de manifest, el treball previ que impliquen les activitats pràctiques genera una seguit de
tasques de format divers que s'ha d'executar fora de l'aula i posteriorment són objecte de supervisió i
verificació a través del treball d'aula proposat en el marc de la mateixa activitat.

3. ACTIVITATS AUTÒNOMES

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals els/les alumnes s'organitzen el seu temps i esforç
de forma autònoma, ja sigui individualment o en grup, com la recerca i l'estudi de bibliografia, l'elaboració
d'esquemes o resums, etc. En el marc d'aquesta assignatura la part essencial de les activitats autònomes es
vincula al seguiment de les classes teòriques i a la preparació de l'examen final teòric.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques 27 1,08 5, 6

Classes pràctiques 18 0,72 1, 5, 6, 10, 11

Elaboració de documents jurídics 10 0,4 1, 5, 6, 8, 10

Tipus: Supervisades

Elaboració de resums i esquemes 17 0,68 1, 5, 6, 8, 11

Recerca i anàlisi de documentació jurídica (bibliografia, jurisprudència, convenis
collectius, resolucions administratives, etc)

15 0,6 1, 5, 6, 8, 10,
11

Resolució de casos pràctics 15 0,6 1, 5, 6, 8, 10,
11

Tipus: Autònomes

Estudi 42 1,68 1, 5, 6, 10

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I SISTEMA DE QUALIFICACIONS

 combina l'avaluació continuada de les1. SISTEMES D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ ORDINARIS:
activitats pràctiques i la resolució d'un examen final teòric.

1.1 Avaluació continuada de les classes pràctiques.

Requereix assistir a les classes pràctiques, lliurar la documentació que en cada cas es requereixi i resoldre a
l'aula les activitats avaluables proposades. Es superarà l'avaluació continuada quan s'hagi obtingut una nota
mínima de 6 punts fent el promig les tres millors notes de les quatre activitats pràctiques avaluables, una de

les quals serà opcional per a l'alumne. Per tal d'assolir aquesta puntuació mínima, es podrà obtenir fins a 1
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les quals serà opcional per a l'alumne. Per tal d'assolir aquesta puntuació mínima, es podrà obtenir fins a 1
punt per la valoració de les activitats preparatòries de les pràctiques, atenent a l'assistència, la participació i
la realització dels treballs programats.

1.2 Examen final teòric ordinari.

Només es podrà realitzar si s'ha superat l'avaluació continuada.Consistirà en la resolució de preguntes
breus, totes elles relacionades amb les matèries contingudes al programa de l'assignatura. Cadascuna de
les preguntes de l'examen es qualificarà de 0 a 10 punts. La qualificació de l'examen s'obtindrà de la mitjana
resultant de la puntuaciótotal obtinguda dividida entre el nombre de preguntes formulades.

1.3 Qualificació de l'assignatura amb el sistema d'avaluació ordinari

La puntuació obtinguda en l'avaluació continuada de les activitats pràctiques tindrà un valor del 30% de la
qualificació de l'assignatura. La puntuació de l'examen final teòric tindrà un valor del 70% de la qualificació
de l'assignatura.

Quan s'hagi superat l'avaluació continuada i s'hagi obtingut un mínim de 5 punts a l'examen final teòric, la
qualificació final de l'assignatura s'obtindrà fent la mitjana corresponent. L'assignatura s'aprovarà amb
l'obtenció d'una mitjana mínima de 5 sobre 10. Quan la qualificació de l'examen final teòric sigui inferior a 5
la nota final serà suspens.

 l'adquisició de les competències s'avalua2. SISTEMES D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ SUBSIDIARIS:
mitjançant la realització d'un examen de caràcter teoricopràctic.

L'examen subsidiari, de caràcter teoricopràctic, el podran realitzar els alumnes que hagin optat directament
per aquest sistema d'avaluació o que no hagin superat l'avaluació continuada. També el podran realitzar els
alumnes que hagin seguit el sistema d'avaluació ordinari i no s'hagin presentat o hagin suspès l'examen
ordinari (en aquests casos la nota que puguin tenir en l'avaluació continuada, sempre que sigui igual o
superior a 6 punts, els computa, i noméshauràn de fer la part teòrica d'aquest examen subsidiari).

L'examen subsidiari constarà de dues parts:

2.1 Una part teòrica que consistirà en la resolució de preguntes breus, totes elles relacionades amb les
matèries contingudes al programa de l'assignatura. Cadascuna de les preguntes de l'examen es qualificarà
de 0 a 10 punts. La qualificació de l'examen s'obtindrà de la mitjana resultant de la puntuació total obtinguda
dividida entre el nombre preguntes formulades. Aquesta part de l'examen tindrà un valor del 70% de la nota.

2.2 Una part pràctica que consistirà en la resolució convenientment fonamentada en dret, d'un supòsit
pràctic amb el contingut temàtic corresponent a la matèria objecte d'examen. Per a la resolució d'aquesta
part només es podrà disposar, com a material de suport, d'un recopilació de normativa laboral i de Seguretat
Social, calculadora i calendari. Aquesta part de l'examen tindrà un valor del 30% de la nota.

2.3 La qualificació final de l'examen s'obtindrà fent la mitjana de la puntuació obtinguda en les dues parts.
L'assignatura s'aprovarà quan s'hagin superat independentment, amb una nota mínima de 5 punts,
cadascuna de les dues parts de l'examen teoricopràctic.

3. DATES DELS EXÀMENS

Seran les que determini la Facultat de Dret.

4. CONVOCATÒRIES
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4. CONVOCATÒRIES

El nombre de convocatòries està establert en la normativa de permanència.

Tant en els exàmens finals ordinaris com en els exàmens subsidiaris, presentar-se i suspendre o retirar-se
després d'haver estat comunicades les preguntes, implica esgotar la convocatòria.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitats davaluació realitzades en el marc de les activitats
pràctiques

30
%

4,5 0,18 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11

Examen final 70
%

1,5 0,06 4, 5, 6, 7, 10

Bibliografia

1. Manuals

TEORIA:

- AGUILERA IZQUIERDO; BARRIOS BAUDOR; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA:

«Protección Social Complementaria», Edit. Tecnos, Madrid 2005

--Qualsevol Tractat general sobre Dret de la Seguretat Social, en els

Capítols que s'ocupen de la matèria, entre altres:

- ALONSO OLEA Y TORTUERO PLAZA: «Instituciones de la Seguridad Social», Edit.

Civitas, Madrid

- DE LA VILLA GIL (Director): «Derecho de la Seguridad Social», 4.ª ed., edit. Tirant lo

Blanch. Valencia,

- MONTOYA MELGAR (Director): «Curso de Seguridad Social», edit. Thomson-Civitas,

Madrid,

- RODRIGUEZ RAMOS, GORELLI HERNANDEZ, VILCHEZ PORRAS: «Sistema de

Seguridad Social», edit. Tecnos, Madrid,

__ ALARCON CARACUEL, M. R.; GONZALEZ ORTEGA, S. Compendio de SeguridadSocial, Tecnos.

__ ALMANSA PASTOR, J. M. Derecho de la Seguridad Social, Tecnos.

__RODRIGUEZ RAMOS, MJ; GORELLI HERNANDEZ, J. Sistema de Seguridad Social, Tecnos

__ JOSE F BLASCO LAHOZ, "Curso de Seguridad Social I. Parte General", Tirant lo Blanc

2. Recopilacions normatives
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2. Recopilacions normatives

(Es penjaran al CV les principals normes en materia de Seguretat Social)

3. Enllaços web

www.seg-social.es

www.redtrabaja.es
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