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Informació general de l'assignatura

Denominació PROTECCIÓ SOCIAL

Codi 101834

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OPTATIVA Presencial

Grau en Dret 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MORENO GENE, JOSE

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 hores de treball presencial 
90 hores de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Català 100.0 

Distribució de crèdits 4 crèdits GG i 2 crèdits GM.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MORENO GENE, JOSE josep.moreno@udl.cat 4

ROMERO BURILLO, ANA MARIA ana.romero@udl.cat 2

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta programació docent està condicionada per la planificació inicial de la docència prevista per al curs 2021-
2022 i està subjecta al manteniment de les condicions previstes.  Cas que per motius relacionats amb la pandèmia
del COVID19 es veguessin alterades aquestes condicions, el professorat responsable de l'assignatura podrlà
adequar la programació docent de la mateixa a aquestes noves condicions.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Conèixer i identificar els elements que defineixen la relació de Seguretat Social.

2. Conèixer i aplicar el sistema de fonts del Dret de la Seguretat Social.

3. Aplicar els coneixements assolits en materia de cotitzacions a la Seguretat Social en la gestió del factor treball
en el marc de l’empresa.

4. Conèixer la gestió de les prestacions de Seguretat Social.

4. Resoldre les situacions conflictives que es generin en el marc de les relacions de Seguretat Social.

5. Analitzar des d’una perspectiva de gènere les relacions de Seguretat Social.

6. Utilitzar amb precisió suficient el llenguatge jurídico-laboral.

7. Elaborar documents jurídics en els quals es recullin les opinions jurídiques fonamentades.

8. Exposar correctament de forma oral els plantejaments jurídics.

9. Conèixer, buscar, seleccionar i fer ús de les eines bàsiques de la disciplina (normativa, doctrina, jurisprudència,
convenis col·lectius) per a la resolució dels casos pràctics.

Competències

Competències de la matèria

CE3 Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques

CE5 Capacitat per identificar i interpretar les fonts de el dret vigent

CE8 Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos i

2021-22



dissenyar estratègies conduents a les diferents solucions

CE9 Capacitat per redactar documents jurídics de diferent naturalesa.

CG4 Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies

CT1 Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic

CT2 Domini de les TIC aplicades al perfil del grau: tractament de textos, bases de dades, recursos web

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1:. Introducció al Dret de la Seguretat Social

Aquest primer mòdul del curs, anomenat “Introducció al Dret de la Seguretat Social” introdueix a l’estudiantat en els
conceptes bàsics corresponents a la matèria de Seguretat Social, tant en allò relatiu a la seva estructura com a la
gestió i a la seva acció protectora.

 

Unitat 1. Aspectes bàsics de la Seguretat Social. (Remissió)

 1. Concepte i principis informadors del sistema de Seguretat Social.

2. Estructura del sistema de la Seguretat Social.

3. Àmbit subjectiu d’aplicació del sistema de la Seguretat Social. Especial referència al règim general de la
Seguretat Social.

4. Els actes d’enquadrament al sistema de la Seguretat Social.

5. El finançament i gestió del sistema de la Seguretat Social.

6. La cotització al sistema de la Seguretat Social. Especial referència al règim general de la Seguretat Social.

7. L’acció protectora del sistema de la Seguretat Social.  Aspectes generals.

 

Mòdul 2: L’acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Nivell contributiu. Règim General.

Aquest mòdul presenta de manera ordenada i estructurada les diferents prestacions previstes pel sistema de la
Seguretat Social en el seu nivell contributiu, si bé, se centra en l’estudi del Règim General de la Seguretat Social.

 

Unitat 2. Incapacitat temporal.

1. Concepte i situacions determinants.

2. Beneficiaris.

3. Càlcul de la prestació.

4. Naixement, durada i extinció del dret.

5. Subjecte responsable i forma del pagament.

6. La gestió de la incapacitat temporal.

  

Unitat 3. Naixement i cura de menor i cura per lactància.
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 1. Naixement i cura de menor.

1.1. Situacions protegides.

1.2. Beneficiaris.

1.3. Càlcul de la prestació.

1.4. Naixement, durada i extinció del dret.

1.5. La gestió de la prestació.

2. Subsidi per naixement.

3. Cura per lactància.

3.1. Situació protegida.

3.2. Beneficiaris.

3.3. Càlcul de la prestació.

3.4. Naixement, durada i extinció del dret.

3.5. Gestió de la prestació.

 

 

Unitat 4. Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

1. Risc durant l’embaràs.

1.1. Situació protegida.

1.2. Beneficiaris.

1.3. Càlcul de la prestació.

1.4. Naixement, durada i extinció del dret.

1.5. Gestió de la prestació.

2. Risc durant la lactància.

2.1. Situació protegida.

2.2. Beneficiaris.

2.3. Càlcul de la prestació.

2.4. Naixement,durada i extinció del dret.

2.5. Gestió de la prestació.

 

Unitat 5. Cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu.

1. Situació protegida.

2. Beneficiaris.

3. Càlcul de la prestació.
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4. Naixement, durada i extinció del dret.

5. Gestió de la prestació.

  

Unitat 6. Incapacitat permanent i lesions permanents no invalidants.

1. Concepte i modalitats d’incapacitat permanent. Els graus d’incapacitat permanent.

2. Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual.

            2.1. Requisits.

            2.2. Prestació.

3. Incapacitat permanent total per a la professió habitual.

            3.1. Requisits.

            3.2. Prestació.

            3.3. Incapacitat permanent total peral a professió habitual “qualificada”.

4. Incapacitat permanent absoluta per a tot treball.

            4.1. Requisits.

            4.2. Prestació.

5. Gran invalidesa.

            5.1 Requisits.

            5.2. Prestació.

6. Lesions permanents no invalidants.

  

Unitat 7. La jubilació.

1. Concepte i beneficiaris.

2. Fet causant.

3. Determinació de la quantia de la pensió de jubilació.

3.1. La base reguladora.

3.2. El percentatge.

3.3. Quanties mínimes garantides.

4. Dinàmica de la prestació.

5. Règim d’incompatibilitats.

 

 Unitat 8. Prestacions per mort i supervivència.

1. Concepte i fet causant.

2. Subjectes causants.
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3. Modalitats de prestacions.

4. L’auxili per defunció.

5. La pensió de viduïtat.

6. Prestació temporal de viduïtat.

7. La pensió d’orfandat.

8. Prestacions en favor de familiars.

9. Indemnització especial en cas de mort derivada d’accident de treball o malaltiaprofessional.

 

 Unitat 9. Protecció per atur.

1. Concepte i tipus.

2. Beneficiaris.

3. Nivells de protecció.

4. Nivell contributiu.

            4.1. Requisits per al naixement deldret a les prestacions.

            4.2. Naixement i durada de laprestació.

            4.3. Quantia de la prestació.

            4.4. Dinàmica de la prestació.

4.5. Pagament únic de la prestació per atur com amesura de foment de l’ocupació.

5. Nivell assistencial.

            5.1. Beneficiaris del subsidid’atur.

            5.2. Durada del subsidi d’atur.

            5.3. Quantia del subsidi d’atur.

            5.4. Dinàmica del subsidi d’atur.

6. Règim d’incompatibilitats.

 

Mòdul 3: L’acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Nivell no contributiu.

 Aquest mòdul mostra els mecanismes de protecció social del sistema de la Seguretat Social en el seu nivell no
contributiu.

 

Unitat 10. L’assistència sanitària.

1. Concepte i contingències cobertes.

2. Beneficiaris.

3. Continguts de la prestació.
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4. Prestacions mèdiques.

5. Prestacions farmacèutiques.

6. Dinàmica de la prestació.

 

 Unitat 11. Les pensions no contributives.

1. La pensió d’invalidesa no contributiva.

            1.1. Concepte i beneficiaris.

            1.2. Quantia de la pensió d’invalidesa no contributiva.

2. La pensió de jubilació no contributiva.

            2.1. Concepte i beneficiaris.

            2.2. Quantia de la pensió dejubilació no contributiva.

 

 Unitat 12. Les prestacions familiars no contributives.

1. Per fill o menor acollit a càrrec.

2. Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple.

3. Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famíliesnombroses, monoparentals i en els
casos de mares discapacitades.

 

 

Mòdul 4: Protecció social complementària.

 En aquest darrer mòdul es presenten altres mecanismes de protecció social complementària a les mesures
protectores estudiades en els mòduls anteriors.

 

 Tema 13. La protecció social complementària pública

1. Assistència Social.

1.1. Concepte.

1.2. Contingut.

2. Els serveis socials.

            2.1. Concepte.

            2.2. Contingut.

 

 Tema 14. La protecció social voluntària.

1. Les millores voluntàries.

2. Els plans i fons de pensions.
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3. El contracte d’assegurança.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia que es seguirà en aquesta assignatura combina les classes teòriques mitjançant les quals es
desenvolupa el contingut del temari de l'assignatura i les classes pràctiques que tenen com a objectiu aplicar de
forma pràctica els continguts teòrics presentats i aprofundir en els mateixos.  Aquestes activitats es poden veure
complementades amb l'organització de conferències, seminaris, jornades i congressos sobre la matèria objecte
d'estudi a l'assignatura.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Dates

(Setmanes)
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

1a. Setmana Presentació
Exposició
d’esdeveniments

GG 2 h.
GM 1 h.

  

2a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

2a. Setmana Pràctica Pràctica d'aula GM 1 h.
Estudi material
pràctic.

1 h.

3a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

3a. Setmana Pràctica Pràctica d’aula GM 1 h.
Estudi material
pràctiques.

1 h.

4a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

4a. Setmana Pràctica Estudi de cas GM 1 h.
Estudi material
pràctic.

1 h.

5a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

5a. Setmana Pràctica
Estudi de cas i
Debat

GM 1 h.
Estudi material
pràctiques

1 h.

6a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

6a. Setmana Pràctica.
Estudi de cas i
Debat

GM 1h.
Estudi material
pràctiques

1,h.

7a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

7a. Setmana Pràctica
Estudi de cas i
Debat

GM 1 h.
Estudi material
pràctiques

1 h.

8a. Setmana Primera prova teòrica Avaluació GG 1 h.
Estudi material teòric
i pràctic

20 h.
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8a. Setmana Pràctica
Estudi de cas i
Debat GM 1

Estudi material
pràctiques 1 h.

9a. Setmana Setmana d'avaluació Avaluació GG 1 h.
Estudi material teòric
i pràctic

.

10a. Setmana Activitats avaluatives
Primera prova
pràctica

GG 2 h.
Estudi material teòric
i pràctic

10 h.

      

11a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

11a. Setmana Pràctica
Estudi de cas i
Debat

GM 1 h.
Estudi material
pràctiques

1 h.

12a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

12a. Setmana Pràctica
Lectures i estudi de
cas

GM 1 h.
Estudi material
pràctiques

1 h.

13a. Setmana Exposició temari Lliçó magistral GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

13a. Setmana Pràctica
Estudi de cas i
Debat

GM 1 h.
Estudi material
pràctiques

1 h.

14a. Setmana Exposició temari
Segona prova
pràctica

GG 2 h.
Estudi material
teòric.

1 h.

14a. Setmana Pràctica
Estudi de cas i
Debat

GM 1 h.
Estudi material
pràctiques

1 h.

15a. Setmana Activitat avaluativa
Segona prova
pràctica

GG 2 h.
Estudi material teòric
i pràctic

10 h.

 
Vacances de Nadal
 

    

      

16a. a 19a.
Setmana

Avaluació
Segona prova
teòrica

GG 2 h.
Estudi material teòric
i pràctic

20 h.

 

(2)HTP = Hores de Treball Presencial        

(3)HTNP = Hores de Treball No Presencial

Sistema d'avaluació

 

Avaluació
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Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris
% Dates

O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

Demostrar el grau
de coneixements
adquirits i les
competències
específiques
adquirides en
relació a les Unitats
del temari
impartides fins al
moment.
 

Prova escrita de
caràcter teòric*.

25%
A determinar, segons
calendari d'exàmens

o
I
 

 
La prova teòrica
consistirà en la
resolució d’un
qüestionari de
respostes múltiples.
 
 
 

Demostrar el grau
de coneixements
adquirits i les
competències
específiques
adquirides en
relació matèria
estudiada fins al
moment.

Prova escrita de
caràcter pràctic.

En aquesta prova es
valorarà la capacitat
d’aplicar els
coneixements adquirits
a les sessions
presencials dels GG i
GM i la capacitat
d’anàlisi crítica i
l’argumentació donada
en la resolució del cas.

 
 
 

25%
A determinar, segons

pla de desenvolupament
de l'assignatura

o I

La prova pràctica
escrita consistirà en la
resolució d’un cas
sobre els materials
docents i pràctics
corresponents a la
matèria estudiada fins
al moment.
 

Demostrar el grau
de coneixements
adquirits i les
competències
específiques
adquirides en
relació a les
matèries impartides
fins al moment.

Prova escrita de
caràcter pràctic.

En aquesta prova es
valorarà la capacitat
d’aplicar els
coneixements adquirits
a les sessions
presencials dels GG i
GM i la capacitat
d’anàlisi crítica i
l’argumentació donada
en la resolució del cas.
 

25%
A determinar, segons el
pla de desenvolupament

de l'assignatura
o I

La prova pràctica
escrita consistirà en la
resolució d’un cas
sobre els materials
docents i pràctics
corresponents a les
Unitats del temari
estudiades fins al
moment.
 

Demostrar el grau
de coneixements
adquirits i les
competències
específiques
adquirides en
relació a les Unitats
impartides fins al
moment.

Prova escrita de
caràcter teòric.

25%
A determinar, segons
calendari d'exàmens

o I

La prova teòrica
consistirà en la
resolució d’un
qüestionari de
respostes múltiples.
 
 
 

       

 

(1)Obligatòria / Voluntària       (2)Individual / Grupal
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Observacions

La superació de l’assignatura requereix aprovar per separat tant la part teòrica (2 proves teòriques), com la
part pràctica (2 proves pràctiques).  Superades les dues parts, la qualificació final serà la resultant de
sumar les notes obtingudes a les proves teòriques i practiques.

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdL, al no realitzar-se cap prova avaluativa d'un valor del 30%,
NO ES REALITZARÀ CAP RECUPERACIÓ DE LES PROVES AVALUATIVES REALITZADES.

Un estudiant serà qualificat amb NO PRESENTAT si no realitza proves i/o activitats que suposin més del
50% de l’assignatura.  En qualsevol altre cas la qualificació final de l’estudiant serà l’obtinguda en
aquestes proves i/o activitats.

Aquest sistema d'avaluació és únic i, per tant, d'aplicació també als estudiants de programes de mobilitat.

 

Avaluació final única

En cas de que un/a estudiant acrediti documentalment la impossibilitat d'assistir a les activitats
programades dins de l'avaluació continuada (per treball remunerat o segona o ulterior matrícula de
l'assignatura) podrà optar per una prova única de validació de competències i coneixements que es
realitzarà el dia i en l'horari establert al calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l'avaluació
ordinària. 

Aquesta prova consistirà en un examen teòrico-pràctic escrit i es superarà la matèria amb l'obtenció de 5
punts, sempre que se superin l'examen teòric i l'examen pràctic.

La sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans del 31 D'OCTUBRE DE 2021, amb
acreditació documental i un cop feta, no es podrà modificar. Aquesta sol·licitud s'haura de remetre a la
secretaria de la Facultat, amb còpia al professorat responsable de l'assignatura.  En cas de no donar
compliment en temps i forma als requisits formas exigits, l'alumnat no podrà evaluar-se mitjançant
l'avaluació final única.

 

ADVERTIMENT

D'acord amb l'art. 3.1 de la Normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant
la realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que
utilitzi qualsevol mijtà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d'abandonar l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o
en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.

Bibliografia i recursos d'informació

I. Manuals,tractats i obres generals.

 BLASCO LAHOZ,J.F.: Curso de Seguridad Social. Ed.Tirant lo Blanch. Valencia.

GARCÍA MURCIA, J. et. alter: Tratado Práctico de Seguridad Social. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).

GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Introducción al Derecho de laSeguridad Social. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. i HERRERO MARTÍN, J.B.: Curso de Derecho de la Protección Social. Ed. Tecnos.
Madrid.

MONEREO PÉREZ, J.L. et alter: La Seguridad Social a la luz de sus reformas, pasadas, presentes y futuras. Ed.
Comares.Granada.
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MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. Ed.Tecnos. Madrid.

RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. et alter: Sistema de Seguridad Social. Ed. Tecnos. Madrid.

  

II.Repertoris normatius laborals.

 

 GALIANA MORENO, J.M. i SEMPERE NAVARRO, A.V.: Legislación Laboral y de la Seguridad Social. Ed.
Thomson-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).

 RODRÍGUEZ-PIÑERO,M.; OJEDA AVILÉS, A.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F i GORELLI HERNÁNDEZ,
J.; CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. y HURTADO GONZÁLEZ, L.: Legislación laboral y de Seguridad Social. Ed.
Tecnos. Madrid.

SEMPERE NAVARRO, A.V. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Código de la Seguridad Social. Ed. Thomson Reuters-
Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).

SERRANO MARTÍNEZ, J.E. i SEQUEIRA DE FUENTES, M.: Legislación Social Básica. Ed. Civitas. Madrid.
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