
 

  DENOMINACIÓ: Prestacions de la Seguretat Social Nivell Bàsic 
 

DURADA: 15 hores 

OBJECTIUS: 

Objectiu general: 
 
- L'acció formativa té com a objectiu conèixer les diferents prestacions que ofereix el Sistema 
de Seguretat Social en els nivells contributiu/no contributiu, conèixer els elements que 
componen les prestacions (beneficiaris, fet causant, base reguladora i carència) i la dinàmica de 
cada prestació, pel que fa als requisits d’accés, la quantia i els tràmits de sol·licitud. 
 
Objectius específics: 
 
- Conèixer qüestions generals, relacionades amb l'estructura i finalitat del Sistema de Seguretat 
Social. 
- Analitzar aspectes que són comuns a totes les prestacions i, particularment, conceptes com a 
situació d'alta o assimilat en el Sistema, base reguladora o fet causant. 
- Analitzar els principals aspectes de les prestacions que compensen al treballador per la 
pèrdua, temporal o definitiva, de la seva capacitat laboral (incapacitat temporal i permanent). 
- Analitzar Les pensions de jubilació, les que componen la protecció per mort i supervivència i 
la desocupació protegeixen al treballador, o els seus beneficiaris, quan es produeix el 
cessament en el treball. 
- Analitzar les prestacions per maternitat que es destinen a la mare treballadora (subsidi per 
maternitat i prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància natural), alhora que es 
constitueixen en instrument per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar (subsidi per 
paternitat). 
 

CONTINGUTS: 
 
UNITAT DIDÀCTICA 1. EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL 
1.1. Definició. 
1.2. Nivells de protecció. 
1.3. Contingències protegides. 
1.4. Elements de les prestacions. 
1.5. Diferències entre pensions i subsidis. 
 
UNITAT DIDÀCTICA 2. PRESTACIONS DE CURTA DURADA 
2.1. Incapacitat temporal. 
2.2. Maternitat/paternitat. 
2.3. Risc durant l’embaràs/lactància natural. 
2.4. Prestació per cura de menor malalt de càncer o altra malaltia greu. 
2.5. Prestacions i subsidis per atur. 
2.6. Autònoms: protecció per cessament a l’activitat. 
 
 
 
 
 



 

UNITAT DIDÀCTICA 3. PENSIONS VITALÍCIES 
3.1. Pensió de jubilació. 
3.2. Incapacitat permanent. 
3.3. Prestacions per mort i supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars, auxili per 
defunció). 
 
UNITAT DIDÀCTICA 4. NIVELL NO CONTRIBUTIU I SOVI. 
4.1. Pensions no contributives: 
4.1.1. Requisits d’accés i quantia. 
4.1.2. Pensió de jubilació. 
4.1.3. Pensió d’invalidesa. 
4.2. SOVI. 

 
 
 


