
Tema 1 (I)

LA PROTECCIÓ SOCIAL A ESPANYA: FORMACIÓ 
HISTÒRICA, MODEL CONSTITUCIONAL, FONTS I 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Carmen Salcedo Beltrán
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• Estat Social Democràtic i de Dret (art. 1 CE)

• Dret a la protecció social:

▫ Conjunt d'instruments de caràcter públic que 
articula un país per atendre les situacions de 
necessitat que poden requerir els seus habitants 
després de l'aparició de situacions de risc que els 
impedeixen o limiten viure amb unes condicions 
mínimes o l'accés a drets bàsics com l'alimentació, 
recursos mínims , assistència sanitària.
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• Origen

3

Tècniques 
d’autoprotecció

Assegurances socials

Seguretat Social



• La Seguretat Social sorgeix per a atendre dos 
fronts. 

▫ Per una part, afrontar les necessitats més urgents 
de la classe obrera. Seguretat Social de tipus o 
nivell contributiu.

▫ I, d'altra banda, atendre també les situacions de 
necessitat dels ciutadans en general, garantia de 
renda mínima a tots. Seguretat Social no 
contributiva o el nivell assistencial.

• Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, 
text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social
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• Nivells de Seguretat Social:
 La Seguretat Social contributiva, de base professional. 

Quotes. Rendes substitutives del salari.

 La Seguretat Social no contributiva. Ser ciutadà i no 
tenir rendes. 

• Al costat d'aquests, s'ha construït el de protecció social, 
més ampli, que s'afegeix als dos nivells anteriors:

 L'assistència social. Són rendes mínimes garantides. 

 Els serveis socials. Serveis de sanitat, serveis socials, serveis 
d'ocupació i formació professional.

• NO SÓN SEGURETAT SOCIAL: 

▫ Els nivells complementaris externs de caràcter privat 
previstos en els convenis col·lectius (millores voluntàries) o 
plans de pensions, etc.
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MODEL CONSTITUCIONAL
• Norma suprema de l'ordenament jurídic: 

 preàmbul (explica per què s'adopta la norma), 
 onze títols (un títol preliminar i deu de numerats),
 quatre disposicions addicionals (complementen l'articulat o 

situacions que no es troben regulades però han de ser 
accessòriament abordades),

 nou disposicions transitòries (règim jurídic de transició en 
aprovar-se la norma), 

 una disposició derogatòria (recull les normes fins a aquest 
moment vigents que deixaren d'estar-ho expressament o 
tàcitament),

 una disposició final (de contingut divers; fan referència a 
aspectes com la data d'entrada en vigor, el repartiment de 
competències, la normativa de desenvolupament que s'ha 
adoptar, etc.).



MODEL CONSTITUCIONAL

• Es pot estructurar en dues parts: 

▫ Part dogmàtica, inclou els principis 
constitucionals i els drets fonamentals i les seues 
garanties (títol preliminar i el títol I -capítols I a V-).

▫ Part orgànica, estructura l'Estat amb la divisió de 
poders i l'organització política i territorial (títols II a 
X).
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MODEL CONSTITUCIONAL

• Cal distingir en la Constitució espanyola:
 a) Els drets i llibertats fonamentals. Són els 

enumerats en els art. 14 a 29.
▫ aplicabilitat directa

 b) Els drets i llibertats (no fonamentals) dels 
ciutadans (art. 30 a 38). 

▫ aplicabilitat directa

 c) Els principis rectors, art. 39 a 52 i els art. 129 i 
131.

▫ Cap aplicabilitat directa



MODEL CONSTITUCIONAL
• L’art. 41 estableix:

"Els poders públics mantindran un règim públic de 
Seguretat Social per a tots els ciutadans, que 
garantisca l'assistència i prestacions socials suficients 
davant situacions de necessitat, especialment en cas de 
desocupació. L'assistència i prestacions 
complementàries seran lliures."

Tres nivells de protecció: 
- el contributiu,
- l’assistencial o no contributiu
- i el complementari.



• El primer és de base professional:

▫ Les seues prestacions han de ser suficients i 
adequades, i com més pròximes possible als 
salaris d'actiu. No ha de mesurar-se en termes 
assistencials.

• El segon nivell és universalista:

▫ Finançat per l'Estat per via fiscal. Atén situacions 
de necessitat i manca de rendes.

• Finalment, el tercer nivell és residual:

▫ Voluntari. Per a les rendes més elevades, no té 
caràcter substitutiu. Estrictament no és Seguretat 
Social sinó protecció social de tipus privat.



MODEL CONSTITUCIONAL
• Altres preceptes:

▫ L’art. 25.2 respecte del condemnat a presó, li reconeix el 
dret "als beneficis corresponents de la Seguretat Social ";

▫ l’art. 43 reconeix el dret a la salut, la competència dels 
poders públics d’"organitzar i tutelar la salut pública" i 
l’obligació de fomentar, entre altres, l'educació sanitària;

▫ l'art. 49 determina la necessitat que els poders públics 
realitzen una política de previsió, tractament, rehabilitació i 
integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics;

▫ l'art. 50, el compromís dels poders públics de garantir, 
"mitjançant pensions adequades i periòdicament 
actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans 
durant la tercera edat", i

▫ l'art. 129, les formes de participació de les persones 
interessades en la Seguretat Social i en l'activitat dels 
organismes públics la funció dels quals afecta directament 
la qualitat de la vida o el benestar general.



▫ Titularitat pública

 admet col·laboracions (MCSS, empreses...).

• instruments garantia drets CE:
 el recurs d'inconstitucionalitat (art. 161 i 162 de 

la CE) i

 el recurs d'empara o acció d'empara (art. 53.2 i 
161.1.b CE). 



• Mecanismes protecció de la Constitució mateixa

▫ Recurs d'inconstitucionalitat:

 davant d'una llei que totalment o parcialment vaja en 
contra de la CE,

 davant el Tribunal Constitucional.

15



▫ Recurs d'empara:

 només per violació de drets i llibertats fonamentals per 
actuacions de poders públics, no de particulars;

 davant el Tribunal Constitucional.
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▫ Clàusula derogatòria CE:

 Un tribunal no pot deixar d'aplicar una llei posterior a 
la CE.

 Però sí una llei anterior per aplicació de la disposició 
derogatòria de la CE mateixa: totes les lleis anteriors a 
la constitució que hi són contràries es consideren 
derogades.
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• Fonts de la Seguretat Social:

▫ Constitució Espanyola,

▫ normes internacionals / normes supranacionals,

▫ lleis,

▫ reglaments,

▫ convenis col·lectius,

▫ costum i

▫ principis generals del dret.

▫ Jurisprudència. Reiteració d'una doctrina en dues o més sentències 

pel Tribunal Suprem. NO és font del Dret. 
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Normes internacionals
• Normativa nombrosa (declaracions, pactes...).

• En destaca l'OIT, l Consell d'Europa i l’ONU.

• Necessiten ratificació.

• L’OIT:

▫ composició tripartida;

▫ convenis (vinculants) i recomanacions (no 
vinculants).
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INSTITUCIONS A EUROPA

UNIÓ EUROPEA
(28 països)

CONSELL D'EUROPA
(47 països)

NO HI HA JERARQUIA ENTRE EL DRET 
INTERNACIONAL
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CONSELL D'EUROPA

Conveni Europeu Drets
Humans

CARTA SOCIAL 
EUROPEA 

(originària i / o 
revisada)

Tribunal Europeu Drets
Humans

COMITÈ 
EUROPEU 

DRETS SOCIALS
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CONSELL D'EUROPA

CARTA SOCIAL EUROPEA 
originària (1961)

19 drets 

Protocol Addicional (1988)
amplia amb 4 drets nous

protocol (1995)
procediment reclamacions 

col·lectives

CARTA 
SOCIAL 

EUROPEA 
revisada 

(1996)
31 drets

(19 + 4 + 8 
nous)

Espanya TÉ RATIFICADA la CSE originària en la 

seua totalitat i el Protocol de 1988



Normes supranacionals (UE)

• Dret originari

▫ Tractat de la Unió Europea

▫ Tractat de Funcionament de la Unió Europea

• Dret derivat

▫ normes vinculants:

 reglaments. aplicabilitat directa,

 directives i

 decisions.

▫ normes no vinculants:

 recomanacions, dictàmens.
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NORMATIVA UNIÓ
EUROPEA

NORMATIVA CONSELL D’EUROPA
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TRIBUNAL
JUSTÍCIA 

UNIÓ EUROPEA
(28? països)

CONVENI 
EUROPEU

DRETS
HUMANS
(47 països)

CARTA SOCIAL 
EUROPEA

(43 països = 9 + 34)

TRIBUNAL
EUROPEU

DRETS
HUMANS

COMITÉ 
EUROPEU 

DRETS 
SOCIALS



Lleis
• Quatre normes amb rang de llei:

▫ llei ordinària

 Majoria simple en les Corts Generals (Congrés i Senat)

▫ llei orgànica

 Regulació drets fonamentals. Majoria absoluta del 
Congrés

▫ decret llei

 Aprovació pel Govern en situació d'urgència

 No pot afectar drets de la Constitució

 Requereix convalidació posterior pel Congrés
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▫ Decret legislatiu

 Aprovació pel Govern després de l’autorització 
concedida pel Congrés

 Són textos articulats o textos refosos

 No poden regular matèries reservades a llei orgànica

 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors.

 Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social.
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Reglaments
• Tenen rang inferior a la llei

• Desenvolupen una llei

• Modalitats

▫ Reial Decret (si ho aprova el Govern)

▫ Ordre Ministerial (si ho aprova un Ministre)

• Art. 3.2 ET

▫ No poden fixar condicions diferents a la llei
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Poder normatiu CCAA

• Aproven lleis, reglaments, etc.

• Cap jerarquia per sota de les normes de l'Estat. La 
relació és de repartiment competencial (art. 148 i 
149 CE).
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• Es competència exclusiva de l'Estat (art. 149 
CE):

a) La legislació bàsica i el règim econòmic de la 
Seguretat Social (art. 149.1.17). En Seguretat Social podrien 
entendre com a bàsiques les matèries següents:

▫ Regles d'accés i permanència en el sistema (camp d'aplicació).

▫ Requisits, quantia i abast de les prestacions, acció protectora i 
règim jurídic de les prestacions

▫ La matèria relativa a la cotització, quantia de les prestacions i el 
règim financer. 

b) La sanitat exterior i les bases i coordinació general 
de la sanitat i la legislació de productes 
farmacèutics (Art. 149.1.16).

c) La legislació mercantil. En formen part la legislació de 
l'assegurança privada (art. 149.1.6) i les bases de l'ordenació 
del crèdit, banca i assegurances (art. 149.1.11).
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• És competència de les comunitats autònomes:
 Execució dels serveis de la Seguretat Social

(art. 149.1.17).

 Assistència social (art. 148.20).

 Sanitat i higiene (art. 148.21).

• Conflictes.

▫ Tribunal Constitutional 
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FONTS SUPLETÒRIES
• Funció: integració de llacunes normatives.
• El costum. 3.1.a) ET:

▫ local i professional,

▫ ha de provar-se i ser lícit,

▫ i només s'aplica
 en defecte de llei, reglament, conveni o contracte,

 o per remissió expressa.

• Altres fonts supletòries:
▫ codi civil (4.3 cc),

▫ principis generals (1.3 cc) només en defecte de norma o costum,
per tant d’aplicació molt residual.
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• Jurisprudència

▫ No és font del dret.

▫ Rellevància de la jurisprudència

 Doctrina reiterada del Tribunal Suprem

32



L'ORDRE SOCIAL DE LA JURISDICCIÓ
• Jutjats del Social (unipersonal, provincial)

▫ Conflictes individuals i col·lectius d'àmbit provincial o
inferior

• Sales Social TSJ autonòmics (col·legiat, CCAA)
▫ Recursos suplicació (JS)

▫ Conflictes col·lectius àmbit superior al provincial sense
excedir CCAA

• Sala Social de l'Audiència Nacional (col·legiat, nacional)
▫ Conflictes col·lectius àmbit superior CCAA

• Sala Social Tribunal Suprem (col·legiat)
▫ Recursos cassació ordinaris (conflictes col·lectius TSJ o AN)
▫ Recursos cassació unificació de doctrina (recursos suplicació

TSJ)
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sistema 
espanyol de 

Seguretat Social

règim general
sistemes 
especials

règims especials



• el règim general de la Seguretat social
 Treballadors per compte d'altri (aliè) de la indústria i els 

serveis.

• els règims especials
 Peculiars condicions de temps i lloc / índole dels seus 

processos productius, regulació especial (art. 10 LGSS).
▫ Treballadors per compte propi o autònoms. Per enquadrar-se en el 

RETA es requereix realitzar una activitat de forma habitual, 
personal i directa, com a mitjà fonamental de vida, encara que 
utilitze el servei remunerat d'altres persones.

▫ Treballadors del mar.

▫ Funcionaris públics, civils i militars.

▫ Estudiants.

• els sistemes especials
 Peculiaritats formals (actes d'enquadrament, afiliació, forma de 

cotització o recaptació), actualment només n’hi ha en el règim 
general. Empleats de llar i el dels treballadors per compte aliè 
agraris.
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• Ampliació camp d'aplicació de la Seguretat 
Social.

▫ figura central treballador per compte d'altri 
(aliè) o per compte propi.
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GESTIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL 

entitats gestores de 
la Seguretat Social

INSS INGESA IMSERSO SPEE



• Institut Nacional de la Seguretat Social
 art. 66.1 a) LGSS i art. 1.1 i 2 del RD 2583/1996:

▫ Reconeixement i control del dret a les prestacions 
econòmiques del sistema de la Seguretat Social en la 
seua modalitat contributiva. Sense perjudici de les 
competències atribuïdes al SPEE.

▫ Reconeixement i control del dret a les prestacions 
familiars de la Seguretat Social.

▫ Reconeixement i control de la condició de persona i 
beneficiària, com a titular, familiar o assimilat a 
l’efecte de la seua cobertura sanitària.

▫ Reconeixement del dret a la revaloració de les 
pensions.
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• Institut Nacional de la Seguretat Social 
 art. 66.1 a) LGSS i art. 1.1 i 2 del RD 2583/1996:

▫ La gestió i el pagament de la prestació econòmica de 
cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia 
comuna (art. 192.3 LGSS).

▫ En matèria d'incapacitats laborals, té competència per a:
◦ avaluar, qualificar i revisar la incapacitat;

◦ reconèixer el dret a les prestacions econòmiques contributives per 
incapacitat permanent, i

◦ verificar l'existència de lesions, mutilacions i deformitats de 
caràcter definitiu, no invalidants causades per accident de treball o 
malaltia professional, i reconèixer el dret a les indemnitzacions 
corresponents.

 No té competències en la gestió de les 
prestacions per desocupació i de les pensions no 
contributives (atribuïdes al SPEE i IMSERSO).

39



• Institut Nacional de Gestió Sanitària 
(INGESA). Art. 66.1 b) LGSS i art. 15 del RD 840/2002

 La gestió dels drets i les obligacions de l'extingit 
INSALUD.

 Les prestacions sanitàries en l'àmbit de les ciutats 
Ceuta i Melilla.

 La realització de les activitats que siguen 
necessàries per al funcionament normal dels seus 
serveis.

 Les competències que va anar perdent 
l'INSALUD han estat assumides per les 
comunitats autònomes.
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• Institut de Majors i Serveis Socials 
(IMSERSO). art. 66.1 c) LGSS i art. 1.2 i 3 del RD 1226/2005.

 Gestió i seguiment de les pensions d'invalidesa i jubilació 
en les seues modalitats no contributives.

 Serveis complementaris de les prestacions del sistema de 
Seguretat Social.

 Seguiment de la gestió de les prestacions econòmiques 
derivades del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seua 
inclusió social.

 Establiment i gestió de centres d'atenció especialitzada o 
d'aquells als quals se'ls assignen.

▫ Les Comunitats autònomes tenen els seus 
propis organismes de gestió.
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• El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE). 
art. 18LGSS

 La gestió i el control de les prestacions per 
desocupació.
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Serveis Comuns de la 
Seguretat Social

Tresoreria General 
de la Seguretat Social



• Competèncias (art. 21 i 74 de la LGSS):
 Gestió liquidadora i recaptatòria dels recursos 

de la Seguretat Social.

 Ordenació dels pagaments de les obligacions de 
la Seguretat Social, a excepció de les prestacions 
no contributives.

 Gestió i control de la cotització i recaptació de les 
quotes. 

 Actes d'enquadrament (inscripció d'empreses, 
afiliació, altes i baixes de treballadors).
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Col·laboració 
en la gestió de 

la Seguretat 
Social

MCSS Empreses

Obligatòria Voluntària



• LES MCSS (art. 80 LGSS)

▫ Són associacions privades d'empresaris. 

▫ Constituïdes mitjançant autorització del Ministeri 
d'Ocupació, Migracions i Seguretat Social i inscripció 
en el Registre especial dependent que en depén. 

▫ Tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la 
Seguretat Social, sota la direcció i tutela d’aquesta.

▫ Estan subjectes al principi d’absència d'ànim de 
lucre.

▫ Els empresaris associats tenen una responsabilitat 
mancomunada, subsidiària i il·limitada.
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• MCSS (art. 80 LGSS)

▫ Gestionen, entre altres, les següents:

 les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, 
compreses en la protecció de les contingències 
d'accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social;

 la prestació econòmica per incapacitat temporal 
derivada de contingències comunes, i

 les prestacions per risc durant l'embaràs i risc 
durant la lactància natural.

47



• COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES (art. 
102 LGSS)

▫ OBLIGATÒRIA. La més comuna

 consisteix en el pagament als seus treballadors, 
amb càrrec o delegació de l'entitat gestora o 
col·laboradora, de les prestacions següents :

▫ prestacions per incapacitat temporal, conseqüència de 
contingències comunes a partir del 16è dia de la baixa;

▫ prestacions per incapacitat temporal, derivades de 
contingències professionals, i

▫ prestacions per desocupació parcial, com a conseqüència de la 
reducció de la jornada laboral o dels dies de treball, degudament 
autoritzada.

 Com funciona? L’empresa, en realitzar aquest pagament, 
podrà compensar les corresponents quantitats.
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• COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES (art. 
102 LGSS)

▫ Voluntària.

 És l’assumida lliurement per les empreses que té 
per objecte la cobertura a càrrec seu de determinades 
prestacions de la Seguretat Social.
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Article 41 CE
Règim públic de Seguretat 

Social

Sistema 
espanyol de 

Seguretat 
Social

Nivell contributiu

Nivell no contributiu

Base professional

Nivell complementari

RÈGIM 
GENERAL 
(RGSS)

RÈGIMS ESPECIALS 
(RESS)

Universal. Situacions de necessitat i carència de rendes

Voluntari. Protecció de caràcter privat

Treballadors per 
compte d'altri  
(aliè) d'indústria i 
serveis. Assimilats

No inclou:
-familiars de l’empresari fins a segon grau,
-activitats marginals ni
-serveis amistosos, benèvols o bon veïnatge.
Els que s'incloguen en un RESS.

-Treballadors per compte propi o autònoms
-Treballadors del mar
-Funcionaris públics, civils i militars
-Estudiants

Sistemes especials 

Només a RGSS.
Peculiaritats actes d’enquadrament, afiliació, forma de cotització o 
recaptació.
Empleats de llar, agraris per compte d'altri...

Fonts de la 
Seguretat Social

-Convenis i tractats internacionals (OIT, Consell d'Europa)
-Dret comunitari de la Seguretat Social (tractats, reglaments, directives, recomanacions...)
-Normes internes:

-Constitució Espanyola;
-lleis, decrets legislatius, decrets-lleis, i
-reglaments generals i específics (reials decrets).

Competències 
Estat / CCAA
(Articles 148 i 149 CE)

-COMPETÈNCIES ESTAT (legislació bàsica i règim econòmic, sanitat exterior i les bases i coordinació 
general de la sanitat i la legislació de productes farmacèutics i la legislació mercantil i les bases de 
l'ordenació del crèdit, banca i assegurances)
-COMPETÈNCIES COMUNITATS AUTÒNOMES (execució de serveis de la Seguretat Social, assistència social 
i sanitat i higiene)



Tema 2 Primera part 

EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL. 

LA PROTECCIÓ CONTRIBUTIVA

Carmen Salcedo Beltrán



• Nivell contributiu de la Seguretat Social 

▫ base professional

▫ No abasta a tots els ciutadans (nivell no 
contributiu).

▫ Requisits per tenir-hi accés:

 els actes d'enquadrament,

 el finançament (cotització),

 les contingències (comunes o professionals),

 les prestacions que el componen.

2



• Prestacions que el conformen:

▫ incapacitat temporal,

▫ maternitat,

▫ paternitat,

▫ risc per embaràs o lactància,

▫ incapacitat permanent,

▫ jubilació,

▫ prestacions derivades per mort i 
supervivència.
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• I. ÀMBIT SUBJECTIU

▫ Art. 7 de la LGSS

 "als espanyols que residisquen a Espanya i els 
estrangers que residisquen o es troben legalment 
en aquest país (...) ", sempre que 

▫ exercisquen la seua activitat al territori nacional

▫ estiguen inclosos en alguns dels casos que preveu l'apartat primer del 
mateix precepte. En concret:

▫ a) Treballadors per compte d'altri (aliè) o assimilats (art. 1.1 ET). 

▫ b) Treballadors per compte propi o autònoms.

▫ c) Socis treballadors de cooperatives de treball associat.

▫ d) Funcionaris públics, civils i militars.

4



 No tenen la consideració de treballadors per compte 
d'altri (aliè), excepte prova en contrari (presumpció 
iuris tantum), 

 el cònjuge, els descendents, ascendents i altres parents de 
l'empresari, per consanguinitat o afinitat fins al segon 
grau inclusivament i, si s’escau, per adopció, en els quals 
es donen els tres requisits següents (art. 12 LGSS):

-ocupats en el seu centre/s de treball,

-convivència a la seua llar,

-que estiguen a càrrec seu. 
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• Els estrangers, comunitaris i equiparats, tenen dret igual que els 
espanyols a les prestacions, contributives i no contributives.

• Els estrangers residents tenen dret a accedir a les prestacions i 
serveis de la Seguretat Social en les mateixes condicions que els 
espanyols (art. 14 LOE),

 Les prestacions i serveis de la Seguretat Social, en les mateixes 
condicions que els espanyols.

 Els serveis i les prestacions socials generals i bàsiques.

• Els estrangers amb discapacitat menors de 18 anys que tinguen el seu 
domicili habitual a Espanya tenen dret a rebre tractament.
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ACTES D'ENQUADRAMENT

• Actes administratius declaratius:

▫ Inscripció d'empreses

▫ Document de proposta d'associació 

▫ Document d'associació per a la cobertura 
dels riscos professionals

▫ Afiliació

▫ Altes i baixes

▫ Cotització

7



INSCRIPCIÓ D'EMPRESES.

• art. 138 de la LGSS  i RD 84/1996, de 26 de gener, 
RGAE 

 Els empresaris, com a requisit previ i indispensable 
a la iniciació de les seues activitats, han de 
sol·licitar la inscripció en el règim general de la 
Seguretat social.

▫ Codi de compte de cotització (CCC).
▫ Sol·licitud a la TGSS

▫ Característiques:
 única i vàlida en els règims de seguretat,
 per tot el territori nacional,

 per tota la vida,
 abans de l'inici de les activitats.
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• Cal que l’acompanyen dos documents:

▫ l'opció d'assegurament:
 document que indica que l’empresa opta per assegurar 

els riscos professionals per MCSS o INSS.

▫ l'opció de cobertura. 
 document que indica que l’empresa opta per cobrir les 

prestacions econòmiques per incapacitat temporal 
derivada de contingències comunes per MCSS o INSS.

9



• Acte administratiu mitjançant el qual es reconeix la 
persona inclosa en el sistema de Seguretat Social; 
títol jurídic per a l'adquisició dels drets de la 
Seguretat Social.

• Principals característiques:
▫ És un acte únic,

▫ vàlid per a tota la vida i per tot el sistema de Seguretat Social. En 
qualsevol règim, encara que es canviï d'empresa o activitat.

▫ S'ha de realitzar a la TGSS.

▫ És una obligació de l'empresari, que es pot realitzar també d'ofici per la 
TGSS, com a conseqüència de la ITSS, a instància del treballador.

▫ S'ha de realitzar abans de la iniciació de la prestació de serveis. 

10

AFILIACIÓ 



• Acte administratiu mitjançant el qual es reconeix a la persona 
que inicia una activitat la seua condició de compresa en el camp 
d'aplicació del règim de seguretat social que corresponga (art. 139 
de la LGSS i art. 7 RDAE).

11
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• Al començament del treball, incloent-hi el període de prova.

• Subjectes obligats, termini, forma i procediment són els mateixos 
que els d'afiliació. 

• Les sol·licituds s'han de presentar abans del començament de la 
prestació de serveis, sense que l'antelació puga ser de més de 60 
dies naturals.

• És obligació de l'empresari, i pot produir-se també d'ofici, per 
actuació inspectora, o a sol·licitud del treballador.

13

ALTA REAL 



• Són aquelles creades pel legislador per supòsits de suspensió de 
les activitats del treballador o d'extinció del contracte de 
treball en què es produeix la baixa però que, no obstant això, 
permeten mantenir l'alta i protegir el treballador.

• Exemples:
▫ SITUACIÓ legal de desocupació total mentre el 

treballador percep la prestació.
▫ L’excedència voluntària per cura de fills.
▫ La incapacitat temporal.
▫ Els períodes d'inactivitat entre campanya i campanya 

dels treballadors de temporada. 

14
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• Hi ha activitat normal de treball i hauria d'existir alta real, però l'empresari 
ha incomplert les seues obligacions. Atorga protecció automàtica al 
treballador.

• Consagració del PRINCIPI D’automaticitat de les prestacions:

▫ consisteix a anticipar la prestació al treballador sense fer-lo fer-se càrrec 
dels riscos de l'incompliment empresarial de les seues obligacions 
d'afiliació, alta i cotització.

▫ Supòsits en els quals s'aplica (Art. 166.3 LGSS):
 accidents de treball i malalties professionals,

 atur i

 assistència sanitària per malaltia comuna, maternitat i la 
lactància natural, risc durant l'embaràs i accident no laboral.

15

ALTA PRESUMPTA O DE PLE DRET 



• Efectes des de la data de cessament efectiu en el treball, 
sempre que s'haja comunicat en el model oficial dins el termini de 
sis dies naturals següents al cessament en el treball (art. 144 
LGSS).

• Si el treballador continua treballant tot i haver-se comunicat la 
baixa, no té efecte. 
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Subjectes obligats. 
Empresari i treballadors 

(compte aliè). 

Subjectes responsables. 
Responsable principal. 

Empresari

Objecte de cotització.

Base de cotizació. 

Contingències comunes

Contingències professionals

FOGASA

Formació professional

Atur

Hores extraordinàries

Tipus de cotització.

Ordre de cotizació anual i 
Llei 42/2006, de 28 de 

desembre (contingències 
professionals)



El sistema financer de tots els règims que integren el sistema de

la Seguretat Social és el de repartiment. Per a totes les

contingències i situacions que es regulen per cada un d'ells (art.

110.1 LGSS).



Tots els mesos s'ha de cotitzar per

contingències comunes

contingències professionals

formació professional

desocupació

FOGASA

hores extres (en cas que s'hagin abonar)



Base de cotització. Està constituïda per la remuneració total, qualsevol

que siga la seua forma o denominació, que, amb caràcter mensual, tinga

dret a percebre el treballador.

Se li apliquen uns percentatges que vénen determinats per:

-L’ordre de cotització anual (Ordre ESS/55/2018, de 26 de

gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització

a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons

de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018)

-La disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28

de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l’any 2007.



Tipus de cotització (%)

contingències empresa treballador total

comunes 23,6 4,70 28,30

hores extraordinàries força major 12,00 2,00 14,00

hores extraordinàries 23,6 4,70 28,30

FOGASA 0,20 0,20

formació professional 0,60 0,10 0,70



Tipus de cotització (%)

Desocupació

empresa treballador total

tipus general 5,50 1,55 7,05

contracte durada 
determinada temps 

complet
6,70 1,60 8,30

contracte durada 
determinada temps parcial

6,70 1,60 8,30



El tipus de cotització per contingències professionals serà la tarifa de

primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006,

de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any

2007, i les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresa.



• L’obligació de cotitzar naix amb el començament mateix de la prestació 

del treball, inclòs el període de prova (art. 18 LGSS i 12.1 RGCL).

• L’obligació de cotitzar es manté per tot el període en què el treballador 

estiga d'alta en el RGSS o preste els seus serveis. L’obligació de cotitzar 

subsisteix:

• En la situació d'incapacitat temporal, siga quina siga la causa, en la 

de maternitat, en la de paternitat, en la de risc durant l'embaràs i en 

la de risc durant la lactància natural.

• En la situació d’atur contributiu o assistencial.

• L'obligació de cotitzar se suspendrà durant les situacions de vaga i 

tancament patronal.

• L'obligació de cotitzar s'extingeix amb el cessament en el treball, 

sempre que es comunique la baixa en el RGSS en el temps i forma.
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PRESTACIONS

Són les següents (art. 42 LGSS):

l’assistència sanitària i les prestacions farmacèutiques.

Prestacions econòmiques en les situacions d’incapacitat temporal,

maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs, risc durant la

lactància natural, incapacitat permanent, jubilació, atur,

mort i supervivència, així com les que s'establisquen per reglament.

Serveis socials.

Assistència social.
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CONTINGÈNCIES 
PROTEGIDES

CONTINGÈNCIES 
PROFESSIONALS

Accident de treball

Elements estàtics

Treballador per 
compte alié

Força lesiva

Lesió

Elements dinàmics

Relació causalitat 
treball i força lesiva

Relació causalitat 
força lesiva i lesió

Malaltia professional
Sistema de llista. RD 
1299/2006, de 10 de 

novembre

CONTINGÈNCIES 
COMUNES

Accident comú. 
Art. 158 LGSS

Malaltia comuna. 
Art. 158 LGSS



• Què és una contingència?
▫ L'ordenament de la Seguretat Social a 

Espanya s'estructura en dues grans 
branques:
 Riscos que siguen professionals -derivats 

del treball-
 Accident de treball i malaltia professional.

 S‘hi inclouen el risc durant l'embaràs i el risc 
durant la lactància.

 Riscos comuns –que no tinguen relació amb 
el treball-
 Accident comú i malaltia comuna
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• Diferències contingències 
professionals i comunes
▫ No exigència de període de carència per tenir 

dret a les prestacions. 

 Sí que s'exigeix per malaltia comuna.

 No s'exigeix per a malalties professionals i accident no 
laboral (comú).

▫ La cotització, l'enquadrament i la gestió.

▫ El càlcul de la prestació.
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Accident de Treball

• Definició

▫ Art. 156 LGSS: «[...] tota lesió corporal que el 
treballador patisca amb ocasió o per conseqüència 
del treball que execute per compte d'altri (aliè)».
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ACCIDENT DE 
TREBALL

ELEMENTS 
ESTÀTICS

Treball per 
compte aliè

Força lesiva Lesió

ELEMENTS 
DINÀMICS

Relació 
causalitat força 
lesiva i treball

Relació 
causalitat força 

lesiva i lesió



elements estàtics

o Treball per compte d'altri (aliè)

- Treballador per compte d'altri és el que defineix l'art. 1 i 2 de l'ET i

assimilats.

- La relació laboral ha d'estar activada.

o Força lesiva

- No s'exigeix que siga sobtada i violenta i externa.

- Són accident de treball les malalties de l'art. 156.2 e) LGSS.

- També són accident de treball les malalties que s'agreugen,

s'aguditzen o desencadenen per la feina.

o Lesió

- S‘hi inclouen tant les patologies produïdes per lesions mecàniques o

físiques externes com d'agressió interna.

- El treball ha d'actuar com a element desencadenant.
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Elements dinàmics

o Relació de causalitat entre treball i força lesiva.

o Relació de causalitat entre força lesiva i lesió.
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AMPLIACIONS OBJECTIVES:

a) Ampliacions per raó de l'activitat.

o Ampliacions per raó de temps i lloc. L'accident de treball in itinere (art.

156.2 a) LGSS).

b) Presumpció general iuris tantum de l'art. 156.3 LGSS pel que fa al temps i

lloc de treball.

c) No impedeix la qualificació d'accident de treball «la imprudència

professional que és conseqüència de l'exercici habitual d'un treball i es deriva de

la confiança que aquest inspira» (art. 156.5 a) LGSS).
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LA MALALTIA PROFESSIONAL

Els possibles models que poden establir-se per a la consideració de les malalties

professionals són els tres següents:
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SISTEMA DE 
MALALTIES 

PROFESSIONALS

SISTEMA DE 
LLISTA

SISTEMA OBERT 
O DE 

DETERMINACIÓ 
JUDICIAL

SISTEMA MIXT



A Espanya, el sistema actualment en vigor és el sistema de llista, tal com es

desprèn de l'art. 157 LGSS.

És: «[...] S'entén per malaltia professional la contreta a conseqüència del

treball executat per compte aliè en les activitats que s'especifiquen en el quadre

que s'aprove per les disposicions d'aplicació i desenvolupament d'aquesta llei, i

que estiga provocada per l'acció dels elements o substàncies que en aquest

quadre s'indiquen per a cada malaltia professional»(Art. 157 LGSS).

On és aquest quadre?

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre.

36



Les CONTINGÈNCIES COMUNES

Són les següents:
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CONTINGÈNCIES 
COMUNES

ACCIDENT COMÚ
MALALTIA 
COMUNA



a) L’ACCIDENT COMÚ. Es defineix com «[...] el que, d'acord amb el que

estableix l'article 115, no tinga el caràcter d'accident de treball» (art. 158.1

LGSS).

a) La MALALTIA COMUNA. Es defineix com «[...] les alteracions de la salut

que no tinguen la condició d'accidents de treball ni de malalties

professionals, conforme al que disposen, respectivament, els apartats 2.e, fig

de l'article 156 i l'article 157»(Art. 158.2 LGSS).

tenen tractament jurídic diferent. Hi destaca, entre d'altres aspectes,

que NO S'EXIGEIX PERÍODE PREVI DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM

GENERAL PER CAUSAR DRET A les PRESTACIONS EN CAS

D'ACCIDENT NO LABORAL, mentre que sí que s'exigeix en malaltia

comuna.
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• Com es pot accedir-hi?

▫ Cal acudir al règim jurídic concret de cadascuna de les 
prestacions, encara que es poden establir les següents 
línies generals:

 1. Requisits de carència o cotització prèvia:

 Carència genèrica (al llarg de tota la vida laboral).

 Carència específica (en períodes específics).

39



• 2. El càlcul de les prestacions se sol realitzar segons 
el cotitzat en períodes previs, que serveixen per a 
determinar la base reguladora. 

-Després, sobre aquesta base reguladora, s'apliquen uns 
percentatges. Depenent de la prestació. 

-Les pensions que no arriben a un mínim es 
complementen (art. 59 LGSS).
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• 3. Principi de pensió única. 

▫ Les pensions del RGSS són incompatibles entre si 
quan coincidisquen en un mateix beneficiari, llevat 
que expressament es dispose el contrari, legalment o 
reglamentàriament (art. 163 LGSS).
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• 3. Principi d’automaticitat de les prestacions. 
 Obligació d'anticipar a càrrec de la Seguretat Social 

les prestacions de Seguretat Social amb 
independència del compliment o incompliment de 
les obligacions instrumentals dels subjectes obligats 
(art. 281 LGSS).

▫ Automaticitat absoluta o plena. No cal el requisit de l'alta 
a efectes de:
▫ Assistència sanitària.

▫ Causes professionals, incloent-hi prestacions de risc durant 
l'embaràs i durant la lactància.

▫ Atur.

▫ Jubilació edat ordinària.

▫ Automaticitat relativa. Condicionada al requisit d'alta:
▫ Incapacitat temporal derivada de riscos comuns, maternitat i 

paternitat.

▫ Incapacitat permanent derivada de malaltia comuna.

▫ Viudetat i orfandat.

▫ Jubilació anticipada.
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Tema 2 Segona part 

EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL. 

LA PROTECCIÓ CONTRIBUTIVA

Carmen Salcedo Beltrán



• Prestacions que ho conformen:

▫ incapacitat temporal,

▫ maternitat,

▫ paternitat,

▫ risc per embaràs o lactància,

▫ incapacitat permanent,

▫ jubilació,

▫ prestacions derivades per mort i 
supervivència.

2



• La incapacitat temporal
 Pèrdua de rendes que té el treballador amb 

ocasió de patir una alteració de la salut temporal. 
▫ malaltia comuna i accident no laboral

▫ accident de treball i malaltia professional (art. 169 LGSS).

▫ Treballador per compte d'altri (aliè) RGSS 
(art. 172 LGSS):

a) Si la IT, malaltia comuna. 
◦ Afiliat i en alta o en situació assimilada a l'alta i  període de 

cotització de 180 dies en els últims 5 anys.

◦ b) Si la IT deriva d'accident (laboral o no) o de 
malaltia professional no carència.
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• La incapacitat temporal

▫ Quantia de la prestació (art. 171 LGSS):
 IT malaltia comuna o accident no laboral. El 60 % de 

la base reguladora des del 4t dia de la baixa fins el 20è 
(inclosos), i 75 % el dia 21 i següents.

 IT contingències professionals. 75 % de la base 
reguladora des del dia següent al de la baixa.

▫ El pagament l'efectua l'empresa com a pagament delegat 
(col·laboració obligatòria).

▫ Càrrec de les quantitats:
 AT / MP: el subsidi s'abonarà des del dia següent al de la baixa en 

el treball, estant a càrrec de l'empresari el salari íntegre 
corresponent al dia de la baixa.

 EC / AC: el subsidi s'abonarà a partir del quart dia de baixa a la 
feina, tot i que des del dia quart al quinzè de baixa el subsidi 

estarà a càrrec de l'empresari.
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• La incapacitat temporal
 Alta mèdica.

 Transcurs del termini màxim establert (365 dies, 
prorrogables 180 dies més si durant aquest període es 
preveu curació a criteri de l'INSS).

 Actuació fraudulenta: treballar per compte propi o aliè 
mentre es percep la prestació d'IT.

 Rebutjar o abandonar el tractament que s'ha prescrit.

 Que el beneficiari passe a ser pensionista de jubilació.

 Mort del beneficiari.

 Que el beneficiari no es presente als reconeixements 
prescrits per l'INSS o si s’escau la MCSS.
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• La prestació per maternitat
 Capítol VI del títol II LGSS, RD 295/2009, de 6 març, pel qual es regulen les prestacions 

econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs 
i risc durant la lactància natural. 

▫ Prestació econòmica, suspensió contracte, descans de 
maternitat, adopció, acolliment i tutela. 

▫ Beneficiaris: treballadors per compte aliè amb aquests 
requisits (art. 181 LGSS):

 Estar afiliats i en alta o en situació assimilada d'alta.

 Període de cotització: de 180 dies dins dels 7 anys immediatament 
anteriors a la data del part o l'inici del descans o, alternativament, 360 
dies cotitzats al llarg de la vida laboral. 

▫ Als menors de 21 anys no se'ls exigeix període mínim de cotització. 

▫ A les persones entre 21 i 26 anys se'ls exigeix un període menor (90 dies cotitzats dins 
dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici del descans o, alternativament, 
180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral).

▫ Prestació econòmica: al 100 % de la base reguladora  

 En cas de part, treballadores amb requisits, excepte el període 
mínim de cotització, subsidi no contributiu durant els 42 dies 

naturals següents al part. 100 % de l'IPREM.
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• Durada: 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en 
determinats casos: part, adopció o acolliment múltiple, 
discapacitat i hospitalització del nounat. 

• La distribució del període de descans és flexible:
▫ Jornada completa o a temps parcial (acord amb l'empresari). 

▫ Ha de ser ininterromput i pot començar amb anterioritat al 
part, sempre que almenys 6 setmanes del descans siguen 
posteriors al part.

▫ En cas de part, quan els dos progenitors treballen, la mare 
podrà decidir que l'altre progenitor gaudisca d'una part 
determinada i ininterrompuda del període de descans 
posterior al part, de forma simultània o successiva amb el de la 
mare. 
 Mai transferibles a l'altre progenitor: les 6 setmanes de descans 

posteriors al part, que són d'exclusiu gaudiment de la mare.
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• Prestació per paternitat

▫ Requisits:

 Acreditar mínim de cotització: 180 dies dins dels set anys 
immediatament anteriors o, alternativament, 365 dies al llarg de la 
vida laboral (art. 183 LGSS).

▫ Subsidi de 5 setmanes ampliable a dos per cada fill.

▫ Import igual al 100 % de la base reguladora del beneficiari (art. 
183 LGSS). 
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• Prestacions relacionades (risc durant l'embaràs i 
risc durant la lactància natural)

▫ Quantia: subsidi del 100 % de la base reguladora del 
beneficiari. 

▫ Situació protegida:
 Treballadora embarassada o en període de lactància durant el temps de 

suspensió del contracte de treball en els supòsits en què, havent de 
canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat si el  
canvi de lloc de treball no resulte possible.

▫ Durada:

 Lactància: màxim nou mesos.

 Risc per embaràs: normalment fins que s'inicie el descans per 
maternitat.
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• La incapacitat permanent.
▫ Art. 193 de laLGSS: "la situació del treballador que, després d'haver estat 

sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals 
greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que 
disminuïsquen o anul·len la seua capacitat laboral", sense que aquesta 
qualificació impedisca "la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral 
de l'incapacitat, si aquesta possibilitat s'estima mèdicament com a incerta o a 
llarg termini".

 Graus
▫ Incapacitat permanent parcial 33 % rendiment

▫ Incapacitat permanent total

▫ Incapacitat permanent absoluta

▫ Gran invalidesa

 Lesions permanents no invalidants. Ordre ESS 66/2013, de 28 de 
gener.
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▫ Requisits:
 Derivada d’accident (siga o no laboral) o de malaltia 

professional, no s'exigeix cap període previ de cotització.

 Derivada de malaltia comuna. S'exigeix al treballador 
un període de cotització previ que varia en funció de l'edat 
d'aquest al moment del fet causant (carència genèrica i 
carència específica (art. 196.2 i 3 LGSS)).
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INCAPACITAT 
PERMANENT

INDEMNIZACIÓ
Incapacitat 

permanent parcial
24 mensualitats Br

PENSIÓ

IP total

55 % Br

+20 % IP total 
qualificada

IP absoluta 100 % Br

Gran Invalidessa

100 % + percentatge 
addicional (45 % 

base minima +30 % 
B cotització) 



• La jubilació

 art. 204-215 de la LGSS i 1.1 i 2.1 Ordre 18 de gener de 1967

 Requisits:

 Afiliació i alta o situació assimilada a l'alta. 

 Haver complert l'edat ordinària de jubilació. -

67 anys d'edat.

▫ -65 anys quan s'acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització.

 Acreditar un període de carència.

13



• La jubilació

14

Jubilació anticipada

Jubilació flexible

Jubilació parcial



▫ Jubilació anticipada
1. Grups o activitats professionals especialment perillosos. 
2. Persones amb discapacitat (art. 206 LGSS). Discapacitat és 

igual o superior al 65 % o igual o superior al 45 %, coeficients 
reductors per a cada supòsit (0,25 o 0,20). 

3. Jubilació anticipada derivada del cessament en el treball per 
causa no imputable al treballador (art. 207 LGSS), requisits:
▫ Tenir complerta una edat que siga inferior, en 4 anys com a màxim, a l'edat 

que en cada cas resulte d'aplicació.
▫ Trobar-se inscrits en el SPEE almenys 6 mesos abans de la data de la 

sol·licitud.
▫ Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 33 anys.
▫ Que el cessament en el treball s'haja produït com a conseqüència d'una 

situació de reestructuració empresarial que impedisca la continuïtat de la 
relació laboral (entre altres, art. 51, 52 c) ET i art. 64 Llei 22/2003).

4. Jubilació anticipada derivada del cessament en el treball per 
voluntat del treballador (art. 208 LGSS), requisits:
▫ Tenir complerta una edat que siga inferior, en 2 anys com a màxim, a l'edat 

ordinària de jubilació.
▫ Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.
▫ L'import de la pensió a percebre ha de resultar superior a la quantia de la 

pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seua situació familiar 
al compliment dels 65 anys d'edat.
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▫ La jubilació flexible

 Permet que els treballadors que hagen complert l'edat 
ordinària de jubilació i els requisits per causar dret a la 
pensió de jubilació puguen compatibilitzar el treball 
amb la pensió sense necessitat de tancar simultàniament 
un contracte de relleu (art. 215.1 LGSS). 

 Cal reduir la jornada de treball entre un mínim del 
25 % i un 50 %, minoració de la pensió en proporció 
inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del 
pensionista. 

 Quan arribe el moment en què cesse definitivament en el 
treball, la pensió se li recalcularà.
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• La jubilació parcial
▫ Es tracta d'una compatibilització de la pensió i el treball, 

sempre que es celebre simultàniament un contracte de relleu
(art. 215.2 LGSS).

▫ Requisits:
 Tenir complerta l’edat de 65 anys, o de 63 quan s'acrediten 36 

mesos de cotització.
 Antiguitat en l'empresa de, almenys, 6 anys. 
 La reducció de la jornada de treball entre un 25 % i un 50 % o 75 % 

pels supòsits en què el treballador rellevista siga contractat a 
jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. 

 Període de cotització de 33 anys en el supòsit de persones amb 
discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, 25 anys.

 Correspondència entre les bases de cotització del treballador 
rellevista i del jubilat parcial, la corresponent al treballador 
rellevista no podrà ser inferior al 65 % per cent de la mitjana de les 
bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de 
base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

 Els contractes de relleu tindran, com a mínim, una durada igual al 
temps que li falte al treballador substituït per assolir l'edat de 
jubilació.

17



• Període de carència

▫ Mínim de cotització de 15 anys, 

 dels quals almenys 2 han d'estar compresos dins dels 15 
anys immediatament anteriors al moment de causar el 
dret (art. 205.1 LGSS).

• Base reguladora
 La base reguladora és el quocient que resulte de dividir per 350 les 

bases de cotització del beneficiari durant els 300 mesos 
immediatament anteriors al mes previ al del fet causant (art. 
209.1 LGSS).

18
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• Quantia de la pensió: percentatge aplicable

▫ Aplicar a la base reguladora un percentatge en funció dels anys de cotització 
acreditats pel subjecte causant.

▫ Percentatges (210.1 LGSS):

 Pels primers 15 anys cotitzats: el 50 %.

 A partir de l'any setzè, per cada mes addicional de cotització, compresos entre els 
mesos 1 i 248, s'afegirà el 0,19 %, i pels que excedisquen el mes 248, s'afegirà el 
0,18 %, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora supere el 100 %.

▫ Aquests percentatges seran aplicables a partir de l'any 2027 i la disposició 
transitòria 9 de la LGSS estableix un règim transitori entre l'any 2013 i 
aquella data.
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• Prestacions per mort i supervivència

22

Mort i 
supervivència

Pensió de 
viduïtat

Pensió 
d’orfandat

Auxili per 
defunció

Prestacions a 
favor de 
familiars

Indemnizació 
a tant alçat 

per mort 
contingència 
professional
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Regles especials

Mort 
contingències 
profesionals

Art. 217.2 LGSS

Desaparició per 
accident laboral 

o no 90 dies

Desaparició 
sense accident

Art. 193 i seg. 
Codi Civil



• Carència

 alta o situació assimilada i malaltia comuna

 cotitzats 500 dies dins dels cinc anys immediatament 
anteriors a la data del fet causant

 malaltia professional o accident (laboral o no) i 
alta o assimilada a l'alta. En aquest cas no s'exigeix 
període previ de cotització.

 Treballadors que a la data de la seva mort no es 
trobaren en alta o assimilada a la d'alta. 

 període mínim de cotització de quinze anys (art. 219 
LGSS)
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•Auxili per defunció

▫ Consisteix en una prestació 
econòmica que té com a finalitat 
ajudar el beneficiari a fer front a 
les despeses del sepeli (art. 218 
LGSS). 

▫ La seua quantia per a l'any 2018 és 
de 46,50 euros en un sol pagament.
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• Pensió de viduïtat

▫ Cònjuge supervivent o parella de fet (amb independència del seu sexe), requisits 
(art. 219-223 LGSS):

▫ Vincle matrimonial. Supòsits específics que s'han de tenir en consideració:  

 Defunció per malaltia comuna existent amb anterioritat al matrimoni. 
Requisits: 

▫ existència de fills comuns

▫ o que el matrimoni s'haguera celebrat amb un any d'antelació a la defunció. 

▫ En cas que no concórrega cap d'aquests requisits, al cònjuge supervivent se li reconeixerà 
únicament una prestació temporal de viduïtat/viudetat (art. 222 LGSS) per igual import 
de la pensió de viduïtat que li hauria correspost però per una durada de dos anys.

 Separació o divorci. Tindrà dret el que siga o haja sigut cònjuge legítim, sempre que 
no haguera contret matrimoni nou o constituït una parella de fet. A més, s'exigeix que el 
cònjuge separat o divorciat siga creditor de la pensió compensatòria del Codi Civil.

 Concurrència de beneficiaris. Serà reconeguda en quantia proporcional al temps 
viscut per cada un d'ells amb el causant, garantint-se’n el 40 % a favor del cònjuge 
supervivent. 

 Ingressos del sobrevivent que no superen una determinada quantia (art. 221.1 LGSS). 
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• Pensió de viduïtat

▫ Parella de fet. Requisits: 
 Que la parella de fet estiga inscrita en algun dels registres específics 

existents en les CCAA o ajuntaments o s'haja formalitzat document 
públic de constitució d'aquesta parella, en ambdós casos, amb una 
antelació mínima de dos anys a la data de la defunció del causant.

 Convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció 
del causant, amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys.

 Que durant el període de convivència cap component de la parella 
estiguera impedit per contraure matrimoni ni tinguera vincle 
matrimonial amb una altra persona.

 Ingressos del sobrevivent que no superen una determinada quantia 
(art. 221.1 LGSS). 
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• Quantia

▫ Amb caràcter general 52 % de la base reguladora. 
▫ S'incrementa a un 60 % quan es complisquen els 

requisits següents:
 a) Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.
 b) No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o 

estrangera.
 c) No percebre ingressos per la realització de treball, ja 

siga per compte propi o aliè.
 d) No percebre rendiments del capital, d'activitats 

econòmiques o guanys patrimonials, d'acord amb el 
concepte establert per a aquestes rendes en l'IRPF, que 
en còmput anual superen el límit d'ingressos establert 
en la corresponent LPGE per a ser beneficiari de la 
pensió mínima de viduïtat/viudetat.
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• Quantia
▫ S'incrementa a un 70 % sempre que concorreguen de 

forma simultània els tres  requisits següents:
a. La pensió de viduïtat/viudetat ha de constituir la principal o 

única font d'ingressos del pensionista, entenent que es 
compleix aquest requisit quan l'import anual de la pensió siga 
superior al 50 % del total dels seus ingressos.

b. Els rendiments anuals del pensionista no han de superar la 
quantia resultant de sumar al límit que en cada exercici 
econòmic estiga previst per al reconeixement dels 
complements per mínims de les pensions contributives, 
l'import anual que en cada exercici econòmic corresponga a la 
pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars.

c. El pensionista ha de tenir càrregues familiars (fills menors de 
vint anys o majors incapacitats o menors acollits) i que els 
rendiments del conjunt de la unitat familiar, així constituïda, 
inclòs el pensionista, dividida entre el nombre de membres que 
la componen, no supere, en còmput anual, el 75 % del salari 
mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues 
pagues extraordinàries.
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• Pensió d’orfandat
▫ En són beneficiaris amb independència de la naturalesa de la filiació els 

subjectes següents (art. 224 LGSS):

 Fills del causant que a data de la seua defunció foren menors de 21 anys.

 Fills del causant que estiguen incapacitats per al treball en un grau 
d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

 Fills del causant que a data de la seua defunció foren menors de 25 anys, 
sempre que no efectuen treball per compte d'altri o propi o que realitzant en 
còmput anual tingueren ingressos inferiors al SMI. 

• La quantia de la pensió d'orfandat és per a cada orfe 
l'equivalent al 20 % de la base reguladora, la qual és la mateixa 
que per a la pensió de viduïtat/viudetat.
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• Prestacions a favor de familiars
 Beneficiaris familiars per consanguinitat del treballador mort que no poden 

accedir a les pensions de viduïtat/viudetat o orfandat, sempre que reunisquen 
els requisits següents (art. 226 LGSS i 22 i 25 de l'Ordre de 13 de febrer de 1967):

 Convivència amb el causant i a càrrec seu, almenys amb dos anys d'antelació a la defunció.

 No tenir dret a pensió pública o prestacions periòdiques de la Seguretat Social.

 No tenir mitjans propis de vida o subsistència en el moment del fet causant. 

 Que no queden familiars amb obligació o possibilitat de prestar-los aliments segons la legislació 
civil (art. 142 i seg. Codi Civil). 

• Les prestacions a favor de familiars poden consistir en una pensió o en un 
subsidi depenent del grau de consanguinitat i de l'edat.

• La quantia de la pensió i del subsidi és la mateixa, el 20 % de la base 
reguladora prevista per a la pensió de viduïtat i d'orfandat, amb la diferència 
que el subsidi s'abona només durant 12 mensualitats (amb dues pagues 
extres) i la pensió té una durada igual que la pensió d'orfandat (nets i 
germans) o fins que es case o muira (ascendents). 
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• Indemnitzacions especials a preu fet
▫ Són indemnitzacions que s'atorguen una sola vegada quan la 

mort del causant deriva de contingències professionals (art. 
227 LGSS). 

▫ Cal diferenciar entre:
 Indemnització complementària a la pensió de viduïtat i orfandat. 

 Destinatari: el cònjuge supervivent i els orfes que reunisquen les condicions 
per a ser beneficiaris de les pensions de viduïtat i orfandat. 

 El seu import és de 6 mensualitats de la base reguladora de la pensió de 
viduïtat (cònjuge o parella de fet) o d'una mensualitat (orfes).

 Indemnització substitutòria

 A favor del pare o de la mare del causant que visquera a càrrec del 
treballador mort, sempre que no tinguera dret a la pensió a favor de 
familiars i no existiren altres familiars amb dret a pensió per mort i 
supervivència. 

 La quantia és de 9 o 12 mensualitats de la base reguladora de la pensió de 
viduïtat/viudetat, en funció de si sobrevisquera un o dos ascendents.
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Finançament 
de la Seguretat 

Social
Sistema de repartiment 

(art. 87,1 LGSS)

Cotització a la 
Seguretat 

Social

Recursos 
financers

de la 
Seguretat 

Social
(art. 86 LGSS)

Prestacions de naturalesa contributiva:
•Quotes persones obligades
•Quantitats recaptades en concepte de recàrrecs, sancions...
•Fruits, rendes o interessos i qualsevol altre producte dels seus recursos
•Qualssevol altres ingressos excepte DA 22a LGSS

Subjectes obligats. Empresari i treballadors (compte d'altri)

Subjectes responsables:
•Responsable principal. Empresari
•Responsables connexos:

• Responsables solidaris
• Responsables subsidiaris

Via executiva o 
constrenyiment

Recaptació 
quotes de la 

Seguretat 
Social

Període voluntari   

Ingrés en termini reglamentari
•Dins del mes següent al de la seua meritació

Possibilitat d'ajornament

Prestacions naturalesa no contributiva:
• Aportacions de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social, excepte 

assistència sanitària i serveis socials transferides a les CCAA

Fons de Reserva de la Seguretat Social. Necessitats futures (article 91 LGSS)

• Objecte de cotització
• Base de cotització

• Contingències comunes
• Contingències professionals
• FOGASA, Formació Professional i atur
• Hores extraordinàries

• Tipus de cotització
• Ordre de cotització anual i Llei 42/2006, de 28 de desembre (contingències professionals)

Ingrés fora de termini reglamentari
• Meritació de recàrrecs
• Reclamació de deutes / acta de liquidació / interès de demora

Providència de constrenyiment
• Mateixa força executiva que les sentències
• Art. 84 i 85 RGR
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Contingències 
professionals

Contingències 
comunes

Accident 
de Treball

Malaltia 
professional

Elements estàtics
•Treballador per compte d'altri
•Força lesiva
•Lesió

Elements dinàmics
•Relació de causalitat treball i força lesiva
•Relació de causalitat força lesiva i lesió

Prestacions 
de la 

Seguretat 
Social

Modalitats

Accident no 
laboral

Garanties de 
les prestacions   

Percepció íntegra. Inembargabilitat de prestacions quan la quantitat no excedisca 
SMI.
Reconeixement: prescriu al cap de cinc anys excepte jubilació i mort i 
supervivència.

Ampliacions objectives (per activitat, força major, presumpció art. 115,3 LGSS)
Ampliacions subjectives (per actes de tercer, per actes del mateix accidentat)

Sistema de llista.
RD 1299/2006, de 10 de novembre

Malaltia 
comuna

"(...) el que, d'acord amb el que estableix l'art. 115, no tinga caràcter d'accident 
de treball" (art. 117,1 LGSS)

"(...) alteracions de la salut que no tinguen la condició d'accidents de treball ni 
de malalties professionals (...) "(art. 117,2 LGSS)

Assistència sanitària i prestacions farmacèutiques.
IT, maternitat, paternitat, risc d’embaràs, risc de lactància natural, cura de 
menors afectats per càncer o malaltia greu, IP, jubilació, desocupació, mort i 
supervivència.
Prestacions familiars, serveis socials i assistència social.

Responsabilitat 
empresarial

• Incompliment d’obligacions afiliació, inscripció i alta
• Incompliment d’obligació de cotitzar
• Principi d'automaticitat de les prestacions

• Automaticitat absoluta o plena
• Assistència sanitària, contingències professionals, desocupació i 
jubilació en edat ordinària

• Automaticitat relativa. Necessària alta.
• IT (contingències comunes), maternitat, paternitat, IP (malaltia 
comuna), viduïtat i orfandat, i jubilació anticipada.



Tema 3 Primera part 

EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL. 

LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ I PROGRAMES 
COMPLEMENTARIS

Carmen Salcedo Beltrán
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PROTECCIÓ PER 
DESOCUPACIÓ

PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ

PROGRAMES 
COMPLEMENTARIS

RENDA ACTIVA 
D’INSERCIÓ

SUBSIDI 
EXTRAORDINARI 

PER DESOCUPACIÓ



S'entén per desocupació protegida la situació de «els que podent i volent

treballar perden la feina o vegen reduïda la seua jornada ordinària

de treball» (art. 262 LGSS).

DOS NIVELLS

NIVELL 
CONTRIBUTIU

NIVELL 
ASSISTENCIAL



Nivell contributiu. Proporciona prestacions

substitutives de les rendes salarials deixades de percebre

com a conseqüència de la pèrdua d'una feina anterior o de

la reducció de jornada.

Nivell assistencial. Complementa el contributiu;

garanteix la protecció a treballadors desocupats que es

troben en determinats supòsits recollits legalment (art.

274 i 275 LGSS).

programes complementaris



NIVELL 
CONTRIBUTIU

NIVELL 
ASSISTÈNCIAL

Subsidi per càrregues familiars

Subsidi contributiu

Subsidi majors 45 anys

Subsidi majors 55 anys

Subsidi emigrants retornats

Subsidi alliberats de presó, centres d'internament o tractament deshabituació drogodependències

Subsidi incapacitats recuperats

Subsidi treballadors  fixos discontinus



• En comú?
– Inclouen accions específiques de formació, perfeccionament, orientació, 

reconversió i inserció professional.

• Diferències? 

• a) Contingut nivell contributiu:

– Prestació per desocupació total o parcial. 

– Abonament de l'aportació de l'empresa corresponent a les 
cotitzacions a la Seguretat Social durant la percepció de les 
prestacions per desocupació.

• b) Contingut nivell assistencial:
– Subsidi per desocupació. 

– Abonament de la cotització a la Seguretat Social corresponent a la 
contingència de jubilació durant la percepció del subsidi per 
desocupació. 

– Dret a prestacions d’assistència sanitària i prestacions familiars.



Són subjectes beneficiaris de les prestacions per desocupació (art. 264 LGSS):

• Treballadors per compte d'altri/aliè i assimilats, incloent-hi el personal

contractat en règim de dret administratiu i els treballadors amb contracte per a

la formació.

 Treballadors per compte aliè inclosos en els règims especials de la

Seguretat Social que protegeixen aquesta contingència.

 Els treballadors emigrants que retornen a Espanya i els alliberats de presó,

centres d'internament o tractament deshabituació drogodependències.

 Els funcionaris interins, el personal eventual, així com el personal contractat

en el seu moment en règim de dret administratiu al servei de les

administracions públiques.

 Treballadors fixos discontinus, en els períodes d'inactivitat.



Protecció per desocupació: requisits prestació contributiva

Art. 266 i 269 LGSS, requisits per al naixement del dret:

Trobar-se en situació legal de desocupació

Afiliat i alta o assimilada a fet causant (ex.: excedència per cura de fills, fixos
discontinus no anomenats en iniciar l'activitat, etc.)

Inscripció com a demandant d'ocupació (amb la sol·licitud de la prestació)

No haver complert edat ordinària per a pensió contributiva de jubilació, llevat
que el treballador no tinga acreditada carència o es tracte de supòsits de
suspensió del contracte o reducció temporal de la jornada

 Període mínim de cotització de 360 dies en 6 anys anteriors a la situació legal
de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar

Acreditar disponibilitat per a buscar activament ocupació i per a acceptar
col·locació adequada, incloent-hi accions formatives (art. 299 i seg. LGSS)
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Situacions protegides (267 LGSS)

SITUACIONS extintives

Protegeix als que podent i volent treballar perden ocupació (art. 262 LGSS):

Expiració temps convingut i realització obra o servei (excepte a instància del treballador)

Resolució durant el període de prova a instància de l'empresari

Resolució unilateral del treballador trasllat (art. 40 ET), modificació substàncial
condicions de treball (art. 41 ET), víctima de violència de gènere (art. 49.1 ET) i
incompliment empresari (art. 50 ET)

9



Protecció desocupació: situacions protegides (208 LGSS)

situacions extintives

Acomiadament

Acomiadament per causes objectives i acomiadament col·lectiu

Mort, jubilació o incapacitat de l'empresari individual
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Situacions protegides (208 LGSS)

Situacions suspensives

•Suspensió del contracte de treball o reducció temporal de la jornada de
treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (art.
47 ET). No protegeix la reducció de jornada definitiva.

• Suspensió del contracte de víctima de violència de gènere

• Durant els períodes d'inactivitat productiva dels treballadors fixos
discontinus, inclosos els que realitzen treballs fixos i periòdics que es
repetisquen en dates certes.

• Quan els treballadors retornen a Espanya per extingir-se la relació laboral al
país estranger, sempre que no obtinguen prestació per desocupació en aquest
país i acrediten cotització suficient abans de sortir d'Espanya.
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NO SÓN Situacions protegides (267.2 LGSS)

a) El cessament voluntari en el treball excepte si aquest cessament
s'ha produït en les circumstàncies dels articles 40, 41.3, 49.1 m) i 50 de
l'ET.

b) Quan no s'acredite la disponibilitat per a buscar activament
ocupació i per a acceptar col·locació adequada, a través del compromís
d'activitat.

c) Quan, declarat improcedent o nul un acomiadament per
sentència ferma i comunicada per l'ocupador al treballador la data de
reincorporació al treball, no exercisca aquest dret per part del treballador.

d) Quan, tenint la possibilitat de sol·licitar el reingrés al lloc de
treball en els casos i terminis establerts en la legislació vigent, no es
sol·licite.
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Obligació de subscriure el COMPROMÍS D'ACTIVITAT

Què és? El que adquireix el beneficiari de les prestacions de buscar activament

ocupació, acceptar una col·locació adequada i participar en accions específiques de

motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per a

incrementar-ne l’ocupabilitat (art. 300 LGSS).

-Què és l’OFERTA D'OCUPACIÓ ADEQUADA (art. 301 LGSS)? Aquella que complisca 
algun d'aquests requisits:

La coincident amb l'última activitat laboral exercida.

La que corresponga amb la professió demandada pel perceptor.

La que corresponga amb la professió habitual del perceptor (la realitzada per

un temps continuat, entre 6 mesos i un any).

Qualsevol oferta que s'adapte a les seues aptituds físiques i formatives.

Després d'un any de prestació, qualsevol oferta que estime adequada el

servei públic d'ocupació.



Respecte al lloc de prestació, es considera adequada aquella oferta que es localitze:

 A la localitat de residència habitual del treballador.

 En una altra localitat en un radi inferior de 30 km de la residència, llevat que el

perceptor acredite que el desplaçament d'anada i tornada a la feina ocupe més del

25 % de la jornada ordinària o supose un cost superior al 20 % del salari

mensual.

 En l'adequació s'ha de valorar la durada del contracte de treball i la jornada, amb

el resultat que cal que el salari ofert, descomptant-ne les despeses de

desplaçament, no siga inferior al SMI.

 Aquest límit salarial només regeix en relació amb les ofertes que impliquen

mobilitat geogràfica del perceptor.

 També es valorarà l'existència de mitjans de transport, allotjament apropiat,

circumstàncies personals del treballador (conciliació familiar i

desenvolupament personal i professional), etc.



PRESTACIÓ: QUANTIA I LÍMITS

La prestació per desocupació de nivell contributiu comprèn (art. 265LGS):

el subsidi per desocupació,

l’abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social de

l'empresa de manera que el període resulte cotitzat i

accions específiques de formació, orientació, reinserció, etc.

Subsidi

70 % 180 
primers dies

50 % del dia 
181 endavant



• Quantia màxima: 175 % IPREM. Si un o més fills són a càrrec seu, 200 % o 225 %.

• Quantia mínima: 107 % o 80 % IPREM, segons que tinga o no fills a càrrec seu.

Referència: IPREM mensual vigent en el moment del naixement del dret,
incrementant en 1/6 part.

IPREM 2019: 548,60/ mes (LPGE2019?)

Fills a càrrec: <26 anys o majors amb una incapacitat (igual o major al 33%), que
no tinguen rendes de qualsevol naturalesa iguals o majors al SMI exclosa la part
proporcional de les pagues extraordinàries i que convisquen amb el beneficiari.
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Protecció per desocupació: període de carència

S'exigeix un total de 360 dies cotitzats en un període de 6 anys (art. 269 LGSS). 

• Període no cal que siga ininterromput. Pot reunir-se en diversos treballs.

• El treball a temps parcial cada dia cotitzat es computa com un dia sencer
cotitzat amb independència de quina n’haja estat la jornada (art. 3.4 RPD).

17



Protecció per desocupació: naixement

• Reconeixement davant l'entitat gestora 15 dies hàbils
següents a la situació legal de la desocupació

• Sol·licitud comporta la inscripció a l'Oficina d'Ocupació

• Subscriure compromís d'activitat (art. 268 LGSS)

• Presentació extemporània suposa pèrdua diària del dret,
operant-hi termini de caducitat diari (art. 268 LGSS)
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Període de cotització (en dies) Període de prestació (en dies)

Des de 360 fins a 539 120

Des de 540 fins a 539 180

Des de 720 fins a 899 240

Des de 900 fins a 1079 300

Des de1080 fins a 1259 360

Des de 1260 fins a 1439 420

Des de 1440 fins a 1619 480

Des de 1620 fins a 1799 540

Des de 1800 fins a 1979 600

Des de 1980 fins a 2159 660

des de 2.160 720

La durada de la prestació està en funció dels períodes d'ocupació

cotitzada en els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació d’acord

amb l’escala següent:



o Els dies de cotització sobrants per sobrepassar el llindar mínim del tram de

referència i no assolir-ne el superior, no poden ser tinguts en compte en un

ulterior dret.

o Dret d'opció. Treballar durant un període:

o Igual o superior als 12 mesos. S‘hi ha d'optar (seguir amb l'anterior o

obrir-ne un de nou) si es reconeix una nova prestació (art. 269 LGSS).

o Quan el treballador opte per la prestació anterior, les cotitzacions

que van generar aquella prestació per la qual no haja optat no poden

computar per al reconeixement d'un dret posterior, de nivell

contributiu o assistencial (art. 269 LGSS).

o Si va optar per obrir nou dret, les quotes no utilitzades del dret

anterior, en no haver-lo exhaurit, tampoc es guarden per a drets

futurs.



SUSPENSIÓ. Què és la suspensió?

Interrupció de l'abonament de la prestació sense que se n’afecte el període de la

percepció.

Són causes de suspensió de la prestació per desocupació (art. 271 LGSS):

• Imposició de sanció per infraccions lleus i greus (LLISOS).
• Durant la situació de maternitat o paternitat.
• Compliment de condemna que implique privació de llibertat. No se suspendrà si el 

titular tinguera responsabilitats familiars i no gaudira de renda superior al SMI.
• Trasllat a l'estranger per treballar, buscar feina, perfeccionament professional, 

formació i cooperació internacional per un període inferior a 12 mesos, sempre que 
l’eixida a l'estranger estiga prèviament comunicada i autoritzada per l'entitat 
gestora. 

• Estada a l'estranger per un període, continuat o no, de fins a 90 dies com a màxim 
durant cada any natural, sempre que l’eixida a l'estranger estiga prèviament 
comunicada i autoritzada per l'entitat gestora. No tindrà consideració d'estada ni de 
trasllat de residència l’eixida a l'estranger per temps no superior a quinze dies.

• Treball per compte d'altri/aliè de durada inferior a 12 mesos o per compte propi de 
durada inferior a 60 mesos.



CAUSES D'EXTINCIÓ de la prestació per desocupació (art. 272 LGSS):

o Esgotament del termini de durada de la prestació.

o Imposició de sanció (LISOS).

o Realització d'un treball per compte d'altri/aliè de durada igual o superior a 12 
mesos o realització d'un treball per compte propi per temps igual o superior a 60 
mesos.

o Compliment per part del titular del dret de l'edat ordinària de jubilació, llevat

que no tinga acreditat el període de carència o es tracte de prestacions derivades de

suspensió del contracte o reducció de jornada.

o Passar a ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent total, absoluta o

gran invalidesa.

o Trasllat de residència a l'estranger o desplaçament per període superior a 12

mesos.

o Renúncia voluntària al dret.
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PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ DE NIVELL ASSISTENCIAL

NIVELL 
ASSISTENCIAL

SUBSIDI
COTITZACIÓ 
JUBILACIÓ

Subsidi majors de 
55 anys

Subsidi fixos 
discontinus

ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA I 

PRESTACIONS 
FAMILIARS
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PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ DE NIVELL ASSISTENCIAL

Destinataris:
-desocupats que, per motius determinats legalment, 

no han pogut tornar a treballar o accedir al nivell 
contributiu 

-Desocupats que han esgotat aquest (art. 263 LGSS). 

Consisteix en una prestació econòmica o subsidi equivalent 
al 80 % de l'IPREM vigent en cada moment (art. 278 
LGSS).

IPREM 2019: 548,60? euros / mes
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Requisits per a ser beneficiari del subsidi per desocupació:

• Estar inscrit com a demandant d'ocupació sense haver rebutjat
cap oferta d'ocupació adequada o haver-se negat a accions
formatives.

• No tenir rendes de qualsevol naturalesa superiors en còmput 
mensual al 75% del SMI vigent.

• Trobar-se en alguna de les situacions protegides determinades 
legalment, situacions que es desenvolupen en el següent punt. 

Quines situacions són?
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a)Subsidi per càrregues familiars

• Requisits:

• haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
• tenir càrregues familiars. 

• Cònjuge, fills menors de 26 anys o majors incapacitats (inclosos els 
privatius del cònjuge).

• Que la renda del conjunt de la unitat familiar (inclòs el sol·licitant) 
dividida pel nombre de membres que la componen no supere el 
75 % de l'SMI vigent en cada moment, exclosa la part proporcional 
de les pagues extraordinàries (art. 275 LGSS). 

• La durada del subsidi per als que es troben en aquest supòsit és de sis mesos 
prorrogables, per períodes semestrals, fins a un màxim de divuit mesos, excepte 
en els següents casos (art. 277.1 LGSS):

-majors de 45 anys i havent esgotat prestacions per desocupació 
de mínim 120 dies, pròrroga fins a màxim de 24 mesos.
- majors de 45 anys i havent esgotat prestacions per desocupació 
de mínim 180 dies, pròrroga fins a màxim de 30 mesos.
- menors de 45 anys i havent esgotat prestacions per desocupació 
d'almenys 180 dies, pròrroga fins a màxim de 24 mesos.
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b) Subsidi contributiu

En són beneficiaris els treballadors que es troben en situació legal per

desocupació, però que no tenen dret a la prestació contributiva per no tenir

cobert el període mínim de cotització, sempre que hagen cotitzat (art. 275 LGSS):

-Mínim 3 mesos si tingueren responsabilitats familiars

-Mínim 6 mesos si no tingueren responsabilitats familiars (art. 275 LGSS).

Durada:  
-6 mesos si no es tenen càrregues familiars. 
-Amb càrregues familiars. Depèn del període de cotització que s'acrediti:

Període de cotització Durada del subsidi
3 mesos  3 mesos
4 mesos 4 mesos
5 mesos 5 mesos
6 o més mesos 21 mesos

Aquestes cotitzacions no compten per a futurs drets.
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c) Subsidi majors de 45 anys

Destinataris: els que complisquen, a més, els següents dos 
requisits (art. 274.1 b) LGSS):

• Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell 
contributiu.
• No tenir responsabilitats familiars.
• Ser major de 45 anys d'edat en la data de 

l'esgotament.

La durada del subsidi en aquest cas és de sis mesos 
improrrogables (art. 277.1.b) LGSS).
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d) Subsidi per a majors de 55 anys

Són beneficiaris d'aquest subsidi els subjectes que complisquen els requisits

següents:

o Aturat major de 55 anys esgotament prestació desocupació o subsidi.

o Cotització mínima de 6 anys al llarg de la vida laboral.

o Complir tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a qualsevol tipus de

pensió de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Al costat de la prestació econòmica, en el subsidi de majors de 55 anys s'abonen

les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la jubilació del beneficiari,

cotització que s'efectua sobre la base mínima (art. 280 LGSS).

El dret al subsidi pot durar fins que es puga enllaçar amb la jubilació de

tipus contributiu en qualsevol de les seues modalitats (art. 277 LGSS).
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i) Subsidi per a emigrants retornats

Són beneficiaris d'aquest subsidi els subjectes que complisquen, a 
més, els següents requisits (art. 274.1 c) LGSS):

a) Ser treballadors espanyols emigrants de països no 
pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals no hi haja 
conveni sobre protecció per desocupació.

b) Acreditar haver treballat com a mínim dotze mesos en els 
últims sis anys en els països des de l’última eixida d'Espanya.

c) No tenir dret a la prestació per desocupació. 

La durada del subsidi en aquest cas és de 6 mesos, prorrogables per 
períodes semestrals fins a un màxim de 18 mesos (art. 277.1 LGSS).
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f) Subsidi per alliberats de presó, centres
d'internament o tractament deshabituació
drogodependència.
-Mínim sis mesos.
-Durada: 6 mesos prorrogables per períodes semestrals fins a un
màxim de 18 de mesos (art. 277.1.1º LGSS).

-En són beneficiaris (art. 274.2. 2n i 3r LGSS) :
-Alliberats de presó

-Menors alliberats d'un centre d'internament ingressats com a 
conseqüència de la comissió de fets tipificats com a delicte, sempre que, a més 
d'haver estat privats de llibertat pel temps abans indicat, en el moment de 
l'alliberament siguen majors de setze anys.

-Persones que hagen finalitzat un tractament de deshabituació de la seua 
drogodependència sempre que aquest haguera durat un període superior a sis 
mesos i se'ls haja remès la pena privativa de llibertat en aplicació del que preveu 
l'art. 87 del Codi Penal.
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a) Alliberats de presó condemnats pels delictes previstos en les lletres a) o b)

de l'article 36.2 del Codi Penal (Delictes referents a organitzacions i

grups terroristes i delictes de terrorisme o Delictes comesos en el si

d'una organització o grup criminal) que han complert els requisits exigits

en l'article 72.6 de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general

penitenciària (classificació o progressió al tercer grau).

b) Alliberats de presó condemnats pels delictes previstos en les lletres c) o d)

de l'article 36.2 del Codi Penal (Delicte consistent en actes de caràcter sexual

amb un menor de setze anys o delictes relatius a la prostitució i a

l'explotació sexual i corrupció de menors) que han satisfet la responsabilitat

civil derivada del delicte, considerant a aquests efectes la conducta

efectivament observada amb vista a reparar el dany i indemnitzar els perjudicis

materials i morals, i que han formulat una petició expressa de perdó a les

víctimes del seu delicte.
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g) Subsidi per incapacitats recuperats

Complir, a més, el requisit d’haver estat declarats 
plenament capaços o incapacitats en el grau d'incapacitat 
permanent parcial, com a conseqüència d'un expedient de 
revisió per millora d'una situació d'incapacitat en els graus 
d'incapacitat permanent total, incapacitat permanent 
absoluta o gran invalidesa (art. 274.1.d LGSS).

La durada del subsidi en aquest cas és de 6 mesos, 
prorrogables per períodes semestrals fins a un màxim de 
18 mesos (art. 277.1.1º LGSS).
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h) Subsidi per a fixos discontinus

-Trobar-se en algunes de les situacions de l'article

247.1 a) i b) LGSS:

-Haver esgotat la prestació per desocupació i:

-Tenir responsabilitats familiars o
-No disposar de responsabilitats familiars i ser

major de 45 anys d'edat.
-Art. 274.3 LGSS.

La durada és equivalent al nombre de mesos cotitzats

l'any anterior a la sol·licitud.



35

Dinàmica de la prestació

-Naix a partir del dia següent a aquell en què es complisca el termini d'espera 
d'un mes (art. 274.1.1 LGSS).

-No existeix període d'espera en el cas del subsidi contributiu que naix a 
l’endemà del dia de la situació legal de desocupació, llevat que estigueren 
pendents de gaudir de les vacances (article 268.3 LGSS).

El dret al subsidi per desocupació té el mateix règim d'incompatibilitat, suspensió 
i extinció que la prestació contributiva.  

No obstant això, presenta les següents regles específiques:
a) el subsidi se suspendrà, per temps inferior a dotze mesos, per la 

obtenció de rendes superiors a les màximes fixades o per inexistència de les 
responsabilitats familiars (art. 279.2 LGSS).

b) el subsidi s'extingirà si les causes que van conduir a la seua suspensió
es mantingueren per temps igual o superior a 12 mesos (art. 279.3 LGSS).
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Dinàmica de la prestació

-L’’acceptació d'un treball de durada inferior a dotze mesos durant 
el termini d'espera no afectarà el dret a obtenir el subsidi, que 
quedarà en suspens fins a la finalització del subsidi.

En el cas que se suspenga per un treball de durada superior a 12 
mesos, no hi ha dret d'opció, ja que generarà un dret a prestació 
contributiva i per tant no és procedent l'assistencial.



Tema 3 Segona part 

PROGRAMES COMPLEMENTARIS PER DESOCUPACIÓ

Carmen Salcedo Beltrán



2

PROTECCIÓ PER 
DESOCUPACIÓ

PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ

PROGRAMES 
COMPLEMENTARIS

RENDA ACTIVA 
D’INSERCIÓ

SUBSIDI 
EXTRAORDINARI 

PER 
DESOCUPACIÓ



Programes complementaris atur
• RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ (RAI)

• RD 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de renda activa 
d'inserció per a aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per a trobar 
ocupació

• Forma part de l'acció protectora per desocupació del règim públic de Seguretat 
Social, si bé amb caràcter específic i diferenciat del nivell contributiu i assistencial.

• És “una ajuda específica (...) adreçada als aturats amb necessitats econòmiques 
especials i dificultat per a trobar feina, (...) que adquirisquen el compromís de 
realitzar actuacions afavoridores de la seua inserció laboral". 



Programes complementaris atur
• RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ (RAI)

• Comprèn, a més d’accions d'inserció laboral, les següents activitats:
• a) Desenvolupament d'itinerari personalitzat d'inserció laboral, que suposa el desenvolupament 

d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, atribuint-li un assessor d'ocupació que, entre altres 
actuacions, prestarà una atenció individualitzada, realitzarà el seguiment i actualització del seu 
itinerari d'inserció laboral, proposarà i avaluarà les accions de millora de la seua ocupabilitat i 
l’informarà, etc. 

• b) Gestió d'ofertes de col·locació: L'assessor d'ocupació promourà la participació del treballador en 
els processos de selecció per a cobrir ofertes de col·locació.

• c) Incorporació a plans d'ocupació o formació.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Beneficiaris. S’hi distingeixen tres supòsits:
• 1r) Els treballadors desocupats menors de 65 anys que, a la data de sol·licitud 

d'incorporació, reunisquen els requisits següents (art. 2.1 RD RAI):
• Major de 45 anys.

• Demandant d'ocupació inscrit ininterrompudament com a desocupat en l'oficina d'ocupació durant 
12 mesos o més. 

• Haver extingit la prestació per atur de nivell contributiu i / o el subsidi per desocupació de nivell 
assistencial

• No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim 
interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Beneficiaris. S’hi distingeixen tres supòsits:
• 2n) Els treballadors desocupats menors de 65 anys que a la data de sol·licitud 

d'incorporació es troben en determinats supòsits específics (art. 2.2 RD RAI):
• Acreditar una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 % o tenir reconeguda una incapacitat que 

supose una disminució en la seua capacitat laboral del percentatge anteriorment indicat.

• Ser treballador emigrant que, després d'haver retornat de l'estranger en els 12 mesos anteriors a la 
sol·licitud, haja treballat, com a mínim, sis mesos a l'estranger des de l’última eixida d'Espanya i 
estiga inscrit com a demandant d'ocupació.

• Tenir acreditada la condició de víctima de violència de gènere o domèstica, excepte quan convisca
amb l'agressor, i estar inscrita com a demandant d'ocupació.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Beneficiaris. S’hi distingeixen tres supòsits:
• 3r) Els beneficiaris de pensions d'invalidesa no contributiva poden ser incorporats al 

programa si reuneixen, en el moment de la sol·licitud, els anteriors requisits exigits en 
l’article 2 del RD 1369/2006 -excepte el que estableix l'apartat 1.d) per la percepció de la 
pensió-, sempre que s'acredite que deixaran de percebre-la.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Requisits

• art. 2.4 RD RAI:
• No haver estat beneficiari de la renda activa d'inserció en els 365 dies naturals 

anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa, excepte en el cas dels 
que acrediten un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % o la condició de víctima 
de violència de gènere o domèstica.

• No haver estat beneficiari de tres drets al programa de renda activa d'inserció
anteriors encara que no se n'haguera gaudit pel període de durada màxima de la renda.

• Adquirir el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seua inserció laboral.



Programes complementaris atur
• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Obligacions
• Les persones beneficiàries de la renda activa d'inserció tenen les obligacions següents, 

que han de mantenir en tot moment que reben la RAI (art. 3.3 RD 1369/2006):
• Proporcionar documentació i informació precises amb vista a l'acreditació dels requisits exigits per a 

la incorporació i el manteniment en el programa.

• Participar en els programes d'ocupació o en les accions d'inserció, orientació, promoció, formació o 
reconversió professionals, o en aquelles altres de millora de la ocupabilitat.

• Acceptar la col·locació adequada que els siga oferida i buscar activament ocupació.

• Renovar la demanda d'ocupació en la forma i data que es determinen en el document de renovació 
de la demanda i comparèixer quan siga prèviament requerit davant el SPEE.

• Comunicar les causes de baixa, pèrdua de requisits o incompatibilitats en el moment en què es 
produïsquen aquestes situacions.

• Reintegrar les quantitats de la renda activa d'inserció indegudament percebudes.



Programes complementaris atur
• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Quantia i durada 
• La quantia de la renda és igual al 80 % de l'IPREM mensual vigent en cada moment

(art. 4.2 RDRAI). Es percebrà durant un màxim d’11 mesos (art. 5 RDRAI).

• Les víctimes de violència de gènere o domèstica que acrediten canvi de la seua
residència en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de RAI poden 
percebre en un pagament únic una ajuda addicional equivalent a l'import de 3 mesos de 
RAI.  



Tema 3 Segona part 

PROGRAMES COMPLEMENTARIS PER DESOCUPACIÓ

Carmen Salcedo Beltrán



2

PROTECCIÓ PER 
DESOCUPACIÓ

PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ

PROGRAMES 
COMPLEMENTARIS

RENDA ACTIVA 
D’INSERCIÓ

SUBSIDI 
EXTRAORDINARI 

PER 
DESOCUPACIÓ



Programes complementaris atur
• RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ (RAI)

• RD 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de renda activa 
d'inserció per a aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per a trobar 
ocupació

• Forma part de l'acció protectora per desocupació del règim públic de Seguretat 
Social, si bé amb caràcter específic i diferenciat del nivell contributiu i assistencial.

• És “una ajuda específica (...) adreçada als aturats amb necessitats econòmiques 
especials i dificultat per a trobar feina, (...) que adquirisquen el compromís de 
realitzar actuacions afavoridores de la seua inserció laboral". 



Programes complementaris atur
• RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ (RAI)

• Comprèn, a més d’accions d'inserció laboral, les següents activitats:
• a) Desenvolupament d'itinerari personalitzat d'inserció laboral, que suposa el desenvolupament 

d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, atribuint-li un assessor d'ocupació que, entre altres 
actuacions, prestarà una atenció individualitzada, realitzarà el seguiment i actualització del seu 
itinerari d'inserció laboral, proposarà i avaluarà les accions de millora de la seua ocupabilitat i 
l’informarà, etc. 

• b) Gestió d'ofertes de col·locació: L'assessor d'ocupació promourà la participació del treballador en 
els processos de selecció per a cobrir ofertes de col·locació.

• c) Incorporació a plans d'ocupació o formació.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Beneficiaris. S’hi distingeixen tres supòsits:
• 1r) Els treballadors desocupats menors de 65 anys que, a la data de sol·licitud 

d'incorporació, reunisquen els requisits següents (art. 2.1 RD RAI):
• Major de 45 anys.

• Demandant d'ocupació inscrit ininterrompudament com a desocupat en l'oficina d'ocupació durant 
12 mesos o més. 

• Haver extingit la prestació per atur de nivell contributiu i / o el subsidi per desocupació de nivell 
assistencial

• No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim 
interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Beneficiaris. S’hi distingeixen tres supòsits:
• 2n) Els treballadors desocupats menors de 65 anys que a la data de sol·licitud 

d'incorporació es troben en determinats supòsits específics (art. 2.2 RD RAI):
• Acreditar una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 % o tenir reconeguda una incapacitat que 

supose una disminució en la seua capacitat laboral del percentatge anteriorment indicat.

• Ser treballador emigrant que, després d'haver retornat de l'estranger en els 12 mesos anteriors a la 
sol·licitud, haja treballat, com a mínim, sis mesos a l'estranger des de l’última eixida d'Espanya i 
estiga inscrit com a demandant d'ocupació.

• Tenir acreditada la condició de víctima de violència de gènere o domèstica, excepte quan convisca
amb l'agressor, i estar inscrita com a demandant d'ocupació.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Beneficiaris. S’hi distingeixen tres supòsits:
• 3r) Els beneficiaris de pensions d'invalidesa no contributiva poden ser incorporats al 

programa si reuneixen, en el moment de la sol·licitud, els anteriors requisits exigits en 
l’article 2 del RD 1369/2006 -excepte el que estableix l'apartat 1.d) per la percepció de la 
pensió-, sempre que s'acredite que deixaran de percebre-la.



• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Requisits

• art. 2.4 RD RAI:
• No haver estat beneficiari de la renda activa d'inserció en els 365 dies naturals 

anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa, excepte en el cas dels 
que acrediten un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % o la condició de víctima 
de violència de gènere o domèstica.

• No haver estat beneficiari de tres drets al programa de renda activa d'inserció
anteriors encara que no se n'haguera gaudit pel període de durada màxima de la renda.

• Adquirir el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seua inserció laboral.



Programes complementaris atur
• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Obligacions
• Les persones beneficiàries de la renda activa d'inserció tenen les obligacions següents, 

que han de mantenir en tot moment que reben la RAI (art. 3.3 RD 1369/2006):
• Proporcionar documentació i informació precises amb vista a l'acreditació dels requisits exigits per a 

la incorporació i el manteniment en el programa.

• Participar en els programes d'ocupació o en les accions d'inserció, orientació, promoció, formació o 
reconversió professionals, o en aquelles altres de millora de la ocupabilitat.

• Acceptar la col·locació adequada que els siga oferida i buscar activament ocupació.

• Renovar la demanda d'ocupació en la forma i data que es determinen en el document de renovació 
de la demanda i comparèixer quan siga prèviament requerit davant el SPEE.

• Comunicar les causes de baixa, pèrdua de requisits o incompatibilitats en el moment en què es 
produïsquen aquestes situacions.

• Reintegrar les quantitats de la renda activa d'inserció indegudament percebudes.



Programes complementaris atur
• Renda Activa d'Inserció (RAI)

• Quantia i durada 
• La quantia de la renda és igual al 80 % de l'IPREM mensual vigent en cada moment

(art. 4.2 RDRAI). Es percebrà durant un màxim d’11 mesos (art. 5 RDRAI).

• Les víctimes de violència de gènere o domèstica que acrediten canvi de la seua
residència en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de RAI poden 
percebre en un pagament únic una ajuda addicional equivalent a l'import de 3 mesos de 
RAI.  



Tema 4

EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL: LA PROTECCIÓ NO 
CONTRIBUTIVA

Carmen Salcedo Beltrán



•Definició i característiques:
• Mecanisme col·lectiu de solidaritat.
• La protecció s'atorga independentment de l'existència d'una 

cotització prèvia i de la pèrdua o reducció dels ingressos 
professionals.

• Es destina als individus, famílies i grups que es troben en situació 
de necessitat i els recursos (materials, culturals i socials) són tan 
febles que queden exclosos de les formes de vida mínims 
acceptables en l'Estat en què residisquen.



• Elements imprescindibles:
• 1) La protecció es reconeixerà amb independència que l'interessat 

haja fet una contribució (cotització). 
• 2) És necessari que el possible beneficiari es trobe en una situació 

de necessitat veritable i provada.
• 3) El seu contingut fonamental consistirà en l'atorgament de 

rendes que permeten la subsistència de les persones que es 
troben en situació de necessitat i no tinguen els recursos 
necessaris per a solucionar-la.



PROTECCIÓ NO 
CONTRIBUTIVA

SENSE PÈRDUA 
D'INGRESSOS 

PROFESSIONALS

SITUACIÓ DE 
NECESSITAT 

VERITABLE I PROVADA

ATORGAMENT DE 
RENDES QUE 

PERMETEN LA 
SUBSISTÈNCIA MÍNIMA



• Es considera:
• un dret subjectiu perfecte. 

• A diferència de l‘assistència social, és universalista des del punt de vista 
subjectiu.

• Des de del punt de vista objectiu, només atén les prestacions prèviament 
determinades:
• jubilació,

• invalidesa i

• fill a càrrec.



• LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES DISCAPACITADES
• Regulació actual text refós de la Llei de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seua inclusió social real (Decret-Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre)
• Subsidis de garantia d'ingressos mínims i per a ajuda de tercera persona:

• Es troben suprimits en virtut de la disposició transitòria vint-i-cinquena. 

• Es manté el dret dels beneficiaris que els tenien reconeguts, en els termes i condicions previstos en la 
legislació específica que els regula. 

• És possible l'opció entre ser titular d'aquests subsidis o perceptor d'una pensió no contributiva d‘invalidesa, 
jubilació o assignació per fill a càrrec amb discapacitat.

• Les quanties per 2018 són les següents (Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i 
complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat 
Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018):

• 149,86 i 58,45 (ajuda tercera persona) euros mensuals.



• II. LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES DISCAPACITADES
• Regulació actual text refós de la Llei de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seua inclusió social (Reial Decret-Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), art. 8

SISTEMA DE PRESTACIONS SOCIALS 
I ECONÒMIQUES PER A PERSONES 

DISCAPACITADAS

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I 
PRESTACIÓ FARMACÈUTICA

SUBSIDI MOBILITAT I COMPENSACIÓ 
PER DESPESES DE TRANSPORT

RECUPERACIÓ PROFESSIONAL

REHABILITACIÓ I HABILITACIÓ 
PROFESSIONALS



• LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES DISCAPACITADES
• Art. 8.: 

• - Assistència sanitària i prestació farmacèutica.

• - Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport. 
Recuperació professional.

• - Rehabilitació i habilitació professionals.



III. LES PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL
• Protegir a aquells ciutadans que:

• mai hagueren cotitzat a la Seguretat Social o 

• manca de temps necessari per a tenir dret a una prestació contributiva;

• es troben en situació de necessitat, no tenint recursos propis suficients per a la seua subsistència.

PRESTACIONS NO 
CONTRIBUTIVES DE LA 

SEGURETAT SOCIAL

PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES

PRESTACIONS 
FAMILIARS



III. LES PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL
• PENSIONS NO CONTRIBUTIVES

PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES

INVALIDESA JUBILACIÓ



• II. REQUISITS COMUNS

• a. Nacionalitat
• Camp d’aplicació:

• tots els espanyols residents en territori nacional (art. 7.2 de la LGSS) i 

• els estrangers que residisquen legalment en territori espanyol (art. 7.2 de la 
LGSS).



• Pensió d'invalidesa no contributiva

REQUISITS

EDAT

DISCAPACITAT

MALALTIA CRÒNICA

RESIDÈNCIA

ABSÈNSIA DE RENDES



• Pensió d'invalidesa no contributiva
• Art. 363.1 de la LGSS i 1 del RD 357/1991:

• Major de 18 i menor de 65 anys d'edat en la data de la sol·licitud.

• Les pensions d'invalidesa passaran a denominar-se pensions de jubilació quan els seus beneficiaris 
complisquen l'edat de 65 anys; no implicarà cap modificació.

• Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser 
immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del dret a la pensió.

• Art. 10 del RD 357/1991:

• Quedarà acreditada sempre que, tenint domicili l'interessat en territori espanyol, hi residisca, obtenint 
la condició de resident;

• haurà de ser continuada, ja que s'exigeixen dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud; 

• no s'entendrà la residència interrompuda si l'interessat s'absenta del territori espanyol durant menys 
de 90 dies continus en cada any natural o si l'absència superior a aquesta xifra deriva d'una malaltia 
degudament justificada.



• Pensió d'invalidesa no contributiva
• Art. 363.1 de la LGSS i 1 del RD 357/1991:

• Estar afectat per una discapacitat o per una malaltia crònica, en un grau igual o superior al 65 %.

• Deficiències, previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul·len o 
modifiquen la capacitat física, psíquica o sensorial de les persones que les pateixen (art. 367.1 de la LGSS).

• El grau de discapacitat o de la malaltia crònica patida i la situació de dependència i la necessitat del concurs 
d'una tercera persona es determinarà mitjançant l’aplicació d'un barem.

• Existeix una pensió especial per a aquelles persones que, complint els requisits per a ser beneficiari de la 
pensió d'invalidesa no contributiva, estiguen afectades per una discapacitat o una malaltia crònica en un 
grau igual o superior al 75 per 100 i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, 
necessiten el concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida.

• No tenir rendes o ingressos suficients.



• Pensió de jubilació no contributiva

REQUISITS

EDAT RESIDÈNCIA
ABSÈNSIA DE 

RENDES



• PENSIÓ DE JUBILACIÓ NO CONTRIBUTIVA

•Art. 369.1 de la LGSS i 8 del RD 357/1991:
• 1) Haver complert l'edat de 65 anys.
• 2) Residir legalment en territori espanyol durant 10 anys entre 

l'edat de 16 anys i la de la meritació de la pensió aplicant-hi 
les normes previstes per a la pensió d'invalidesa en els casos 
d'interrupció.

• 3) No tenir rendes o ingressos suficients.



• No tenir rendes o ingressos suficients? (Art. 363.1 d) i 369.1 de la LGSS i 1 d) i 
8 del RD 357/1991)
• El sol·licitant acredite aquesta insuficiència a nivell personal; 

• El sol·licitant convisca amb altres persones en una mateixa unitat econòmica de 
convivència, es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la referida unitat 
per a determinar el compliment de l'esmentat requisit.

• Límits?
• General. No pertinença a una unitat econòmica familiar.

• Especial. Pertinença a una unitat econòmica familiar.



• Límits?

•General.
• 2018 

• La persona sol·licitant no ha d'estar percebent rendes o ingressos superiors a 
5.178,60 euros anuals.

• Especial.
• Si la persona no rep ingressos per sobre de 5.178,60 euros a l'any però conviu en 

una unitat econòmica familiar:

• Què és l’unitat econòmica familiar? Convivència d'un beneficiari amb altres 
persones (en un mateix domicili), siguen o no beneficiàries, unides a la 
persona sol·licitant per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat 
fins al 2n grau o per adopció. Pares, avis, fills, nets i germans del sol·licitant.

• Excloses de la unitat econòmica familiar: les situacions de parentiu per 
afinitat i les unions de fet. 





• Quantia? 
• 2018. LPGE:

• Si es tracta de beneficiaris de la pensió d'invalidesa derivada de necessitat o d'una altra 
persona, la quantia de la pensió s'incrementarà amb un complement equivalent al 50 % 
de l'import inicial de la pensió,  fixat en 2.589,30 € anuals.



• Quantia? 
• 2018. LPGE:

• Un complement de pensió, fixat en 525 euros anuals, per aquells pensionistes que:
• acrediten fefaentment que no tenen habitatge en propietat, 

• resideixen, com a residència habitual, en un habitatge llogat al pensionista per propietaris que no 
tinguen amb ell o ella relació de parentiu fins al 3r grau, ni que siguen cònjuges ni cap persona amb la 
qual es constituïsca una unió estable i convisquen amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.

• Si en el mateix habitatge llogat conviuen dues o més persones que tingueren reconeguda una pensió de la 
Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, només tindrà dret a aquest complement aquell que 
siga el titular del contracte d'arrendament o, en cas de ser diversos, la primera d’aquestes persones.



• Naixement?
• Efectes econòmics: a partir del dia primer del mes següent a aquell en què s'haguera 

presentat la sol·licitud del dret. 

• El dret a la pensió es mantindrà sempre que el beneficiari seguisca acreditant el 
compliment dels requisits i obligacions exigits. 

• Extinció?
• Invalidesa no contributiva

• 1) Pèrdua de la condició de resident o trasllat de residència fora del territori espanyol per temps 
superior a 90 dies dins de cada any natural.

• 2) Millora de la discapacitat o malaltia crònica patides que determini un grau inferior al 65 %.

• 3) Disposar de rendes o ingressos suficients en els termes previstos legalment i reglamentàriament.

• 4) Mort del beneficiari de la pensió d'invalidesa no contributiva.



• Extinció?
• Jubilació no contributiva

• 1) Pèrdua de la condició de resident legal o trasllat de la residència fora del territori espanyol per 
temps superior a 90 dies al llarg de cada any natural, llevat que traslladara la residència al territori 
d'un altre estat comunitari.

• 2) Disposar de rendes o ingressos que superen els corresponents límits d'acumulació de recursos (en 
els mateixos termes que en la pensió d'invalidesa no contributiva).

• 3) Mort del beneficiari de la pensió de jubilació no contributiva.

• Resolució de la Direcció General del INSS: La renúncia al dret a aquestes pensions amb l'objectiu que 
el seu cònjuge puga causar dret al complement per mínims d'una pensió contributiva, en no existir 
cap obstacle jurídic que s'opose a l'admissió de la renúncia a la pensió no contributiva, a efectes 
d'accedir al complement per cònjuge a càrrec, sempre que això siga més avantatjós econòmicament 
per a la unitat familiar.

• Gestió:
• IMSERSO o els òrgans competents de les comunitats autònomes a les quals se 

n'hagueren transferit les funcions i serveis. 



• Compatibilitats / incompatibilitats
• Invalidesa no contributiva

• Realització d'activitats lucratives o no, sempre que no afecten l'estat de l'invàlid i no suposen un canvi 
en la seua capacitat de treball. No superen límit.

• Les dues pensions no contributives
• 1) Les prestacions contributives.

• 2) Els subsidis de garanties d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona que estableix la LISMI 
reconeguts amb anterioritat a la vigència del TRLGDPD (disp. trans. única del TRLGDPD).

• 3) Les assignacions econòmiques per fill amb discapacitat a càrrec (art. 361.3 de la LGSS).

• Per contra, les pensions no contributives són compatibles amb l'ajuda econòmica establerta en l'art. 
27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere. 



• Obligacions
• Obligació general

• Comunicar en un termini màxim de 30 dies des de la data en què es produïra qualsevol variació de la 
situació. 

• Obligació especifica
• Presentar, en el primer trimestre de cada any, una declaració dels ingressos o rendes computables de 

la respectiva unitat econòmica de convivència amb referència a l'any immediatament anterior. 

• Realitzar declaració de les possibles variacions en els ingressos o rendes justificats amb 
referència a l'any en curs, amb l'objectiu de modificar, si és el cas, la quantia a abonar 
segons l'import vigent de la pensió. 



III. LES PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL

PRESTACIONS NO 
CONTRIBUTIVES DE LA 

SEGURETAT SOCIAL

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES PRESTACIONS FAMILIARS



• Prestacions familiars modalitat no contributiva

PRESTACIONS 
FAMILIARS

PRESTACIÓ ECONÒMICA 
PER NAIXEMENT O 

ADOPCIÓ

FAMÍLIES NOMBROSES FAMÍLIES MONOPARENTALS
MARES AMB 

DISCAPACITAT

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA 
PER FILL O MENOR ACOLLIT

PRESTACIÓ PER PART O 
ADOPCIÓ MÚLTIPLE



• Subjectes causants
• Art. 351 de la LGSS i 9 del RD 1335/2005, d’11 de novembre, pel qual es regulen les 

prestacions familiars de la Seguretat Social:

• 1) Cada un dels fills, menors de 18 anys o, quan, sent majors d'aquesta edat, 
estigueren afectats per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 %, a càrrec 
del beneficiari, siga quina siga la naturalesa legal de la filiació d'aquells.

• 2) Els menors acollits en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb 
finalitats d'adopció.

• No perden la condició de fill o menor acollit a càrrec pel mer fet de realitzar un treball lucratiu, per 
compte propi o aliè, sempre que:

• continuen convivint amb el beneficiari de la prestació;

• els ingressos anuals del causant en concepte de rendiments del treball no superen el 100 % del SMI, 
també en còmput anual (art. 351 a) de la LGSS).



• Subjectes causants
• Què és fill a càrrec? (art. 3 i 9 del RD 1335/2005):

• menor de 18 anys o

• quan, sent major d'aquesta edat, estiguera afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 
65 %, a càrrec del beneficiari, sempre que convisquen (o s’haja de presumir la convivència) amb el 
beneficiari i a càrrec seu (art. 9.1 del RD 1335/2005).  

• Precisions:

• La separació transitòria, motivada per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació i altres causes 
similars no trenca la convivència entre pares i fills o menors acollits (art. 9.2 del RD 1335/2005).

• Si el fill o menor acollit no viu amb el beneficiari, però es troba en un país vinculat a Espanya per norma 
internacional de la Seguretat Social (reglaments comunitaris i convenis bilaterals) es considerarà com a 
resident a Espanya, en relació amb els supòsits concrets que regule la norma en qüestió.

• El fill o menor acollit a càrrec ha de tenir la condició de resident a Espanya.

• Els orfes de pare i mare o abandonats són causants i beneficiaris alhora.



• Assignació econòmica per fill a càrrec
• S’atorga per cada fill o acollit, 

• menor de 18 anys o

• que, sent major d'aquesta edat, estiga afectat per una discapacitat, en un grau igual o superior al 
65 %, a càrrec del beneficiari, siga la naturalesa legal de la filiació d'aquells que siga; 

• i pels menors acollits, en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb fins d'adopció (art. 
351 a) de la LGSS).

REQUISITS

RESIDÈNCIA

INGRESSOS 
INFERIORS AL 
LÍMIT ANUAL

FILLS O 
MENORS 

ACOLLITS A 
CÀRREC

NO DRET A 
PRESTACIÓ FAMILIAR 

EN ALTRE RÈGIM 
PÚBLIC



• Requisits
• 1) Residència legal en territori espanyol.

• 2) Tenir a càrrec seu fills o menors en règim d'acolliment familiar permanent o guarda 
amb fins d'adopció en qui concorreguen les condicions abans esmentades, i que 
residisquen en territori espanyol.

• 3) No percebre ingressos anuals de qualsevol naturalesa, durant l'exercici anterior a la 
sol·licitud (art. 14.3 del RD 1335/2005), superiors a 11.576,83 euros, incrementats en un 
15 % per cada fill menor a càrrec, a partir del segon, aquest inclòs (disp. ads. 26.ª.4 de la 
Llei 48/2015 i 5.ª.4 del RD 1170/2015).



QUANTIA

FILL O MENOR DE 18 ANYS

SENSE DISCAPACITAT:

291,00 EUROS/ANY

24,25 EUROS/MES

DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR 33%

1.000 EUROS/ANY

250 EUROS/TRIMESTRE

FILL MAJOR DE 18 ANYS

DISCAPACTAT IGUAL O SUPERIOR 
65%

4.414,80 EUROS/ANY

DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR 
75%

6.622,80 EUROS/ANY



• Desenvolupament del dret
• El reconeixement del dret a l'assignació econòmica té efectes a partir del dia 

primer del trimestre natural immediatament següent al de la presentació de 
la sol·licitud (art. 17.1 del RD 1335/2005).

• El dret a l'assignació s'extingirà o reduirà en els següents supòsits:
• 1) Com a conseqüència de variacions en la situació familiar. 
• 2) Com a resultat de variacions dels ingressos anuals computables.
• 3) Per incompatibilitat del dret. Per exemple si es tracta de fill discapacitat a càrrec al 

qual se li reconega la condició de pensionista d'invalidesa o jubilació en la modalitat no 
contributiva o la de beneficiari de la pensió assistencial regulada en la Llei 45/1960. 

• 4) Compliment de l'edat de 18 anys, quan es tracte de fill o menor acollit no 
discapacitat.

• 5) Desaparició o supressió de la discapacitat per millora del fill causant major de 18 
anys.

• 6) Per mort del fill o menor acollit causant. Si bé el matrimoni del discapacitat, amb un 
grau igual o superior al 65 %, no determinarà l'extinció del dret a l'assignació econòmica 
que vinguera percebent (art. 10.4 del RD 1335/2005).



• Compatibilitats / Incompatibilitats
• El règim d'incompatibilitats del dret a l'assignació econòmica per fill o menor acollit a 

càrrec s'estableix d'acord amb les regles següents (art. 361 de la LGSS i 30.3 i 4 del RD 
1335/2005):
• 1) L'assignació generada per un fill a càrrec afectat per una discapacitat igual o superior al 65 o 75 % 

és incompatible amb la condició, per part del propi fill discapacitat, de beneficiari de les següents 
prestacions:

• a) Pensions d'invalidesa o jubilació, en la modalitat no contributiva.

• b) Subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda de tercera persona de la LISMI, reconeguts amb 
anterioritat a la vigència del TRLGDPD (DISPS. trans. única.1 del TRLGDPD i 24.ª.2 de la LGSS).

• En el supòsit de donar-se la concurrència amb aquestes prestacions, el beneficiari ha d'optar a favor 
d'una de les prestacions declarades incompatibles. 

• 2) També és incompatible amb la percepció, per part de la mare o del pare, de qualsevol prestació 
anàloga establerta en els altres règims públics de protecció social (art. 30.2 del RD 1335/2005).

• 3) Si es produeix la situació que en el pare i la mare concorren les circumstàncies necessàries per a 
tenir la condició de beneficiaris de l'assignació econòmica, el dret a percebre només podrà ser 
reconegut a favor d'un d'ells.



• Prestació econòmica per naixement o adopció de fill en supòsits de 
famílies nombroses, famílies monoparentals i mares amb 
discapacitat 
• En els casos de naixement o adopció de fill a Espanya en una família nombrosa o que, 

per aquest motiu, adquirisca aquesta condició, en una família monoparental o en els 
supòsits de mares que patisquen una discapacitat igual o superior al 65 %, es té dret a 
una prestació econòmica de pagament únic (Art. 357.1 de la LGSS). 

• El concepte de família nombrosa es condicionarà al que estableix la Llei 40/2003. 

• Com a família monoparental es considerarà la constituïda per un sol progenitor amb el 
qual conviu el fill nascut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de la família (art. 
357.2 de la LGSS).



• Beneficiaris
• Pare, mare o, si no, la persona que s'establisca per reglament, sempre que complisquen 

els abans esmentats requisits establerts en l'art. 352.1 a), c) id) de la LGSS (art. 357.3 de 
la LGSS).

• En el supòsit de convivència del pare i de la mare, si la suma dels ingressos percebuts 
per tots dos superara límits establerts legalment, no es reconeixerà la condició de 
beneficiaris a cap d'ells (art. 357.3 de la LGSS).

• Quantia
• Pagament únic: 1.000 euros (art. 358.1 de la LGSS i disp. add. 26.ª.3 de la Llei 48/2015 i 

5.ª.3 del RD 1170/2015).



• Prestació per part o adopció múltiples 
• Hi ha part o adopció múltiple quan el nombre de nascuts o adoptats siga igual o 

superior a 2 (art. 359 de la LGSS).

• Subjectes causants i beneficiaris:
• Es consideren causants els fills nascuts o adoptats, quan el nombre de nascuts siga igual o superior a 

2, i complisquen els requisits següents (art. 24.1 del RD 1335/2005):

• 1) Reunir les condicions de l'art. 30 del Codi Civil.

• 2) El naixement s'haja produït a Espanya. 

• També s'admeten com a excepció els naixements produïts a l'estranger, sempre que els nascuts anaren 
a integrar-se de manera immediata en un nucli familiar amb residència a Espanya, en les mateixes 
condicions previstes per a la prestació econòmica de pagament únic per naixement de tercer o 
successius fills.

• A més, cada un dels fills nascuts o adoptats que estiga afectat per una discapacitat igual o superior al 33 % 
computarà doble (art. 24.2 del RD 1335/2005).

• Són beneficiaris de la prestació econòmica per part o adopció múltiples produïts a Espanya les 
persones, pare o mare o, si no, les persones que complisquen els requisits establerts en l'art. 352.1 a) 
i d) de la LGSS (art. 359 de la LGSS i 23 del RD 1335/2005).



Nombre de fills nascuts 
Nombre de vegades de l'import 

mensual de l'SMI

2 4

3 8

4 i més 12



• C. Compatibilitat 
• Són compatibles entre si i amb les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a 

càrrec que puguen correspondre.

• Compatible amb el subsidi de maternitat per part múltiple.

• Incompatible amb la percepció, per la mare o el pare, de qualsevol altra prestació 
anàloga establerta en els altres règims de protecció social. Cal triar.

• C. Gestió 
• La gestió i el reconeixement: INSS. 

• La determinació del grau de discapacitat o de la malaltia crònica i la necessitat per part 
del discapacitat del concurs de tercera persona: IMSERSO.

• El pagament: la TGSS (art. 18.2 del RD 1335/2005).



• PROTECCIÓ ASSISTENCIAL DELS ESPANYOLS EMIGRANTS I 
RETORNATS
• A. Espanyols residents a l'exterior

• Dret a percebre una prestació als espanyols residents a l'exterior que:

• s’han traslladat a l'exterior per raons laborals, econòmiques o qualssevol altres;

• han complert 65 anys d'edat o estan incapacitats per al treball; 

• es troben en una situació de necessitat.

PRESTACIÓ PER 
RAÓ DE 

NECESSITAT

PRESTACIÓ 
ECONÒMICA PER 

ANCIANITAT

PRESTACIÓ 
ECONÒMICA PER 

INCAPACITAT 
ABSOLUTA

ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA



• PROTECCIÓ ASSISTENCIAL DELS ESPANYOLS EMIGRANTS I 
RETORNATS
• Espanyols retornats

• Els espanyols d'origen residents als països on la precarietat del sistema de protecció social justifique 
l'existència de la prestació per raó de necessitat poden ser beneficiaris de pensió assistencial per 
vellesa quan retornen a Espanya (art. 25.1 del RD 8/2008, d’11 de gener). 

• Els espanyols d'origen residents a l'exterior que retornen a Espanya així com els pensionistes 
espanyols d'origen residents a l'exterior en els seus desplaçaments temporals al nostre país tenen 
dret a l’assistència sanitària quan, d'acord amb les disposicions de la legislació de Seguretat Social 
espanyola, de l'Estat de procedència o de les normes o convenis internacionals de Seguretat Social 
establerts a l'efecte, no tingueren prevista aquesta cobertura (art. 26.1 del RD 8/2008, d’11 de 
gener). 



•AJUDA PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
• Art. 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre 

• Són beneficiàries d'aquest ajut les dones víctimes de violència de gènere 
que, a la data de sol·licitud de l'ajut, acrediten els requisits següents 
(art. 3, 4 i 5 del RD 1452/2005): 

• 1) No tenir rendes que, en còmput mensual, superen el 75 % del SMI vigent, 
exclosa la part proporcional de 2 pagues extraordinàries. 

• 2) Tenir especials dificultats per a obtenir una feina, que s'acreditarà a través de 
l'informe del SPEE. 



• La quantia de l'ajut serà, amb caràcter general, equivalent al de 6 mesos de subsidi per desocupació (art. 6.1 del RD 1452/2005); i 
de forma específica (art. 6.2, 3, 4 i 5 del RD 1452/2005):
• 1) Quan la víctima de violència de gènere tinga responsabilitats familiars:

• a) 12 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec un familiar o menor acollit. 
• b) 18 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu dos o més familiars o menors acollits, o un 

familiar i un menor acollit. 

• 2) Quan la víctima de violència de gènere tinga reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 
• a) 12 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima no tinga responsabilitats familiars. 
• b) 18 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec un familiar o menor acollit. 
• c) 24 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec dos o més familiars o menors acollits, o un 

familiar i un menor acollit. 

• 3) Quan la víctima de violència de gènere tinga a càrrec seu un familiar o un menor acollit, que tinga reconegut oficialment 
un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 
• a) 18 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec un familiar o menor acollit. 
• b) 24 mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinga a càrrec seu dos o més familiars o menors acollits, o un 

familiar i un menor acollit. 

• 4) Quan la víctima de violència de gènere amb responsabilitats familiars o el familiar o menor acollit amb qui convisca tinga
reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, l'import de l'ajut serà equivalent a 24 mesos de 
subsidi per desocupació. 

• 5) Quan la víctima de violència de gènere i el familiar o menor acollit amb qui convisca tinguen reconegut oficialment un 
grau de discapacitat igual o superior al 33 %, l'import de l'ajut serà equivalent a 24 mesos de subsidi per desocupació. 



• A efectes del reconeixement d'aquest ajut existiran 
responsabilitats familiars quan la beneficiària tinga a càrrec seu, 
almenys, a un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau 
inclusivament, amb el qual convisca.

• L'ajut econòmic serà compatible amb la percepció de les pensions 
d'invalidesa i de jubilació de la Seguretat Social en la seua 
modalitat no contributiva, i no tindrà, en cap cas, la consideració 
de renda o ingrés computable a efectes de la percepció d'aquelles 
prestacions (art. 6.7 del RD 1452 / 2005).



Tema 5

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

Carmen Salcedo Beltrán



• Dret a la salut:
• Art. 43 de la CE. Desenvolupament:

• Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat

• Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del SNS 

• Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública

• RD Llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l'accés universal al Sistema Nacional 

• La protecció de la salut en l'àmbit de la Seguretat Social es realitza a través de la 
prestació d‘assistència sanitària. Contingut:

• Totes les atencions i la cura que són dispensades pel personal sanitari, tant amb 
finalitat preventiva com recuperadora, per a cobrir totes aquelles contingències 
(malalties i accidents) que repercutisquen sobre la salut física o psíquica de la 
persona.

• Las prestacions sanitàries del SNS són responsabilitat de les comunitats autònomes.



• Sistema Nacional de Salut
• Definició: És el conjunt dels serveis de salut de l'Administració de l'Estat i dels serveis de 

salut de les comunitats autònomes, que integra totes les funcions i prestacions 
sanitàries.

• Característiques (art. 46 de la LGS): 
• Organització adequada per a prestar una atenció integral de la salut (promoció de la 

salut, prevenció de la malaltia i curació i rehabilitació).

• Finançament de les obligacions mitjançant recursos de les administracions públiques i 
taxes per la prestació de determinats serveis.

• Coordinació i cooperació de les administracions públiques sanitàries de les 
CCAA.



SISTEMA NACIONAL DE SALUT

SERVEIS DE SALUT DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

CONSELL INTERTERRITORIAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUT

SERVEIS DE SALUT DE LES 
COMUNITATS AUTÒNOMES



• Composició:
• 1) Serveis de salut de l'Administració de l'Estat

• Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ceuta i Melilla)

• 2) Serveis de salut de les comunitats autònomes
• Les Comunitats autònomes regulen els òrgans de gestió i control dels seus serveis de salut (art. 52 de 

la LGS), i n’han de crear, en qualsevol cas:

• constituir en el seu territori demarcacions anomenades àrees de salut;

• dividir les àrees de salut en zones bàsiques de salut (art. 62. 1 de la LGS).

• 3) Consell Interterritorial del SNS
• És l'òrgan permanent de coordinació, cooperació, comunicació i informació dels diferents serveis de 

salut, entre ells i amb l'Administració estatal, i que té com a finalitat promoure la cohesió del SNS.



• III. ELS SUBJECTES PROTEGITS
• Fonamental condició d’assegurat o de beneficiari d’assegurat

• Els qui no tinguen aquesta condició: pagament de la corresponent contraprestació o 
quota derivada de la subscripció d'un conveni especial. 

• Qui és assegurat? ASSEGURATS

SITUACIONS 
ASSEGURADES

TREBALLADORS PER 
COMPTE ALIÈ I PROPI 

PENSIONISTES
PERCEPTORS 
PRESTACIONS 
PERIÒDIQUES

PRESTACIONS PER 
ATUR ESGOTADES

INGRESSOS INFERIORS 
A 100.000 EUROS/ANY

MENORS D’EDAT 
SUBJECTES A TUTELA 

ADMINISTRATIVA



• Són titulars del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària totes les persones amb 
nacionalitat espanyola i les persones estrangeres que tinguen establerta la seua residència 
al territori espanyol.

• NOU ART. 3 TER 2018
• Article 3 ter Protecció de la salut i atenció sanitària a les persones estrangeres que, trobant-se a 

Espanya, no tinguen la residència legal al territori espanyol
• 1. Les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a residents a Espanya tenen dret a la protecció de la 

salut i a l'atenció sanitària en les mateixes condicions que les persones amb nacionalitat espanyola, tal com s'estableix 
en l'article 3.1.

• 2. L'esmentada assistència serà amb càrrec als fons públics de les administracions competents sempre que aquestes 
persones complisquen tots els requisits següents:

• a) No tenir l'obligació d'acreditar la cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via, en virtut del que disposa el 
dret de la Unió Europea, els convenis bilaterals i la resta de normativa aplicable.

• b) No poder exportar el dret de cobertura sanitària des del seu país d'origen o procedència.
• c) No existir un tercer obligat al pagament.

• Les persones que es troben en qualsevol de les situacions següents:
• a) Ser treballador per compte d'altri/aliè o per compte propi.
• b) Pensionista del sistema de la Seguretat Social.
• c) Perceptor de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, inclosos la prestació i el subsidi 

per desocupació.



• 2) Les persones no compreses en els supòsits anteriors que, no tenint 
ingressos superiors en còmput anual a 100.000 euros, es troben en alguna de 
les situacions següents:
• a) Tenir nacionalitat espanyola i residir en territori espanyol.

• b) Ser nacionals d'algun estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu 
o de Suïssa i estar inscrits en el Registre Central d'Estrangers.

• c) Ser nacionals d'un país diferent dels esmentats, o apàtrides, titulars d'una 
autorització per a residir en territori espanyol.

• Els menors d'edat subjectes a tutela administrativa, que sempre tenen la 
consideració de persones assegurades (art. 3 ter de Llei 16/2003).



• Qui és beneficiari de l'assegurat?

BENEFICIARIS

CÒNJUGE

DIVORCIAT

SEPARAT JUDICIALMENT

DESCENDENTS I ASSIMILATS

MENORS SUBJECTES A 
TUTELA O ACOLLITS

GERMANS



• 1) Ser cònjuge de la persona assegurada o conviure-hi en una relació 
d'afectivitat, constituint una parella de fet.

• 2) Ser excònjuge de la persona assegurada, o estar-ne separat judicialment, 
en ambdós casos per tenir dret a percebre una pensió compensatòria.

• 3) Ser descendent, o persona assimilada a aquest, de la persona assegurada o 
del seu cònjuge, encara que n’estiga separat judicialment, en ambdós casos a 
càrrec de l'assegurat i menor de 26 anys o, en cas de ser major d'aquesta edat, 
tenir una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65 %.

• Tindran la consideració de persones assimilades als descendents les següents:
• a) Els menors subjectes a la tutela o l'acolliment legal d'una persona assegurada, del seu 

cònjuge, encara que n’estiga separat judicialment, o de la seua parella de fet, així com 
de la seua ex cònjuge a càrrec quan, en aquest últim cas, la tutela o l'acolliment 
s'hagueren produït abans del divorci o de la nul·litat matrimonial. 

• b) Les germanes i els germans de la persona assegurada.



3. Persones que no tenen la condició d’assegurades ni beneficiàries del SNS

• Pagament de la corresponent contraprestació o quota derivada de la 
subscripció d'un conveni especial que ha estat regulat pel RD 576/2013, de 26 
de juliol.



• IV. LES PRESTACIONS SANITÀRIES

CARTERA COMUNA DE SERVEIS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUT

CARTERA COMUNA BÀSICA DE 
SERVEIS ASSISTENCIALS

CARTERA COMUNA 
SUPLEMENTÀRIA

CARTERA COMUNA DE SERVEIS 
ACCESSÒRIS



• La Llei 16/2003, de 28 de maig, catàleg de prestacions del SNS
• Finalitat: garantir les condicions bàsiques i comunes per a una atenció 

integral, continuada i en el nivell adequat d'atenció (art. 7.1).

• Comprèn: prestacions corresponents a salut pública, atenció primària, 
atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció d'urgències, 
farmacèutica, ortoprotètica, de productes dietètics i de transport sanitari 
(art. 7.1). 



• PRESTACIONS SANITÀRIES

PRESTACIONS 
SANITÀRIES

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

PRESTACIÓ AMB 
PRODUCTES 
DIETÈTICS

ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA

TRANSPORT 
SANITARI

ATENCIÓ 
D’URGÈNCIA

PRESTACIONS DE 
SALUT PÚBLICA

PRESTACIÓ 
FARMACÈUTICA

ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA

PRESTACIÓ 
ORTOPROTÈTICA

OXIGENO-
TERÀPIA A 
DOMICILI



• Atenció primària
• És el nivell bàsic i inicial d’atenció.

• Garanteix la globalitat i continuïtat de l'atenció al llarg de tota la vida del pacient.

• Comprèn de forma general:
• activitats de promoció de la salut,

• educació sanitària,

• prevenció de la malaltia,

• assistència sanitària,

• manteniment i recuperació de la salut i

• rehabilitació física i treball social. 



• Atenció primària
• Comprèn de forma específica:

• assistència sanitària a demanda, programada i urgent, tant en la consulta com en el 
domicili del malalt;

• activitats en matèria de prevenció, promoció de la salut, atenció familiar i atenció 
comunitària;

• activitats d'informació i vigilància en la protecció de la salut;

• rehabilitació bàsica;

• atencions i serveis específics relatius a la dona, la infància, l'adolescència, els adults, 
la tercera edat, els grups de risc i els malalts crònics;

• atenció pal·liativa a malalts terminals;

• atenció a la salut mental en coordinació amb els serveis d'atenció especialitzada, i

• atenció a la salut bucodental.



• Atenció especialitzada
• Integra activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació i cura, i les 

de promoció de la salut, educació sanitària i prevenció de la malaltia, la naturalesa de la 
qual aconsella que es realitzen en aquest nivell, garantint la continuïtat de l'atenció 
integral del pacient.

• Seran realitzades per equips interdisciplinaris, i sempre que les condicions del pacient 
ho permeten, a consultes externes i a l’hospital de dia.

• Comprèn (art. 13.2 de la Llei 16/2003 i annex III del RD 1030/2006):
• 1) assistència especialitzada en consultes;

• 2) assistència especialitzada en hospital de dia, mèdic i quirúrgic;

• 3) hospitalització en règim d'internament;

• 4) suport a l'atenció primària en l'alta hospitalària precoç i, si s'escau, hospitalització a domicili;

• 5) indicació o prescripció, i la realització, si escau, de procediments diagnòstics i terapèutics;

• 6) atenció pal·liativa a malalts terminals;

• 7) atenció a la salut mental, i

• 8) rehabilitació en pacients amb dèficit funcional recuperable.



• Atenció d'urgència

• És aquella que es presta al pacient en els casos en què la seua 
situació clínica obliga a una atenció sanitària immediata.
• Es dispensarà tant dins de centres sanitaris com fora, incloent-hi el domicili del pacient i 

l'atenció in situ, durant les 24 hores del dia.

• La prestació d'atenció d'urgència comprèn:
• 1) atenció telefònica, a través dels centres coordinadors d'urgències sanitàries;

• 2) avaluació inicial i immediata dels pacients per determinar els riscos per a la salut i la seua vida i, en 
cas de ser necessària, la classificació d’aquests riscos per a prioritzar l'assistència sanitària que 
necessiten;

• 3) realització dels procediments diagnòstics precisos i dels procediments terapèutics 
medicoquirúrgics necessaris per a atendre adequadament cada situació d'urgència sanitària; 

• 4) monitorització, observació i reavaluació dels pacients, quan la seua situació així ho requerisca, i 

• 5) transport sanitari, terrestre, aeri o marítim, assistit o no assistit, en els casos en què siga necessari. 



•Prestació farmacèutica
• Comprèn els medicaments i productes sanitaris i el conjunt d'actuacions 

encaminades al fet que els pacients els reben de forma adequada a les 
seues necessitats clíniques, en les dosis precises segons els seus 
requeriments individuals, durant el període de temps adequat i al menor 
cost possible per a ells i la comunitat.

• Què són medicaments?
• 1) Els medicaments d'ús humà i d'ús veterinari elaborats industrialment o en la 

fabricació dels quals intervinga un procés industrial.

• 2) Les fórmules magistrals.

• 3) Els preparats oficinals.

• 4) Els medicaments especials.



•Prestació farmacèutica
• NO INCLOUEN:

• medicaments sense recepta;

• medicaments que no s'utilitzen per al tractament d'una patologia clarament determinada, ni

• els productes d'utilització cosmètica, dietètics, aigües minerals, elixirs, dentífrics, i altres productes 
similars.

• La prestació farmacèutica es proporcionarà d'acord amb criteris que promoguen l’ús 
racional dels medicaments.

• Es regeix pels principis de llibertat de prescripció i responsabilitat del facultatiu.

• S'ha de realitzar en el corresponent model oficial de recepta mèdica, pública o privada, i 
de l'ordre hospitalària de dispensació. 

• La indicació, prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica pot ser interna
(pacients hospitalitzats) o externa (pacients no hospitalitzats).   



•Prestació farmacèutica
• Aportació de l'usuari:

• General
• a) Un 60 % del PVP per als usuaris i els seus beneficiaris la renda dels quals siga igual o superior a 100.000 

euros consignada a la casella de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF.

• b) Un 50 % del PVP per a les persones que ostenten la condició d'assegurat actiu i els seus beneficiaris la 
renda dels quals siga igual o superior a 18.000 euros i inferior a 100.000 euros consignada a la casella de 
base liquidable general i de l'estalvi de la declaració del IRPF.

• c) Un 40 % del PVP per a les persones que ostenten la condició d'assegurat actiu i els seus beneficiaris i no 
es troben inclosos en els supòsits anteriors.

• Aquest percentatge és aplicable a les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a 
residents a Espanya. 

• d) Un 10 % del PVP per a les persones que ostenten la condició d'assegurat com a pensionistes de la 
Seguretat Social i els seus beneficiaris, amb excepció de les persones incloses en l'apartat a).

• Especial: per a tractaments crònics i per a assegurar un alt nivell d'equitat als pacients pensionistes 
amb tractaments de llarga durada, els percentatges generals estaran subjectes a límits màxims.



•Prestació farmacèutica

•Aportació de l'usuari:
• Exempts d’aportació:

• a) persones amb discapacitat en els supòsits previstos en la normativa específica 
(art. 9 del TRLGDPD);

• b) persones perceptores de rendes d'integració social;

• c) persones perceptores de pensions no contributives;

• d) aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur mentre subsistisca 
la seua situació, i

• e) persones amb tractaments derivats d'AT i MP.



•Prestació ortoprotètica
• Consisteix en la utilització de productes sanitaris, implantables o 

no, la finalitat dels quals és substituir totalment o parcialment una 
estructura corporal, o bé de modificar, corregir o facilitar-ne la 
funció, comprenent els elements necessaris per a millorar la 
qualitat de vida i autonomia del pacient. 

• Són proporcionats pels serveis de salut o es dona lloc a ajudes 
econòmiques.



•Prestació ortoprotètica

PRESTACIÓ 
ORTOPROTÈTICA

IMPLANTS 
QUIRÙRGICS

PRÒTESIS 
EXTERNES

CADIRES DE 
RODES

ORTESIS
ORTOPRÒTESIS 

ESPECIALS



•Prestació ortoprotètica
• Comprèn (annex VI.1.1 del RD 1030/2006): 

• 1) Implants quirúrgics

• És el producte sanitari dissenyat per a ser implantat totalment o parcialment en el cos humà mitjançant 
intervenció quirúrgica i destinat a romandre-hi després de la intervenció i el producte sanitari implantable 
amb finalitat terapèutica que substitueix totalment o parcialment una estructura corporal o una funció 
fisiològica que presenta algun defecte o anomalia, o que té finalitat diagnòstica.

• 2) Pròtesis externes

• És el producte sanitari que requereix una elaboració i / o adaptació individualitzada i que, dirigit a substituir 
totalment o parcialment un òrgan o una estructura corporal o la seua funció, no necessita implantació 
quirúrgica en el pacient (annex VI.2.2 del RD 1030/2006).



•Prestació ortoprotètica
• Comprèn (annex VI.1.1 del RD 1030/2006): 

• 3) Cadires de rodes

• És el vehicle individual per a afavorir el trasllat de persones que han perdut, de forma permanent, 
totalment o parcialment, la capacitat de deambulació i que siga adequat al seu grau de discapacitat. Inclou 
cadires de rodes manuals i accessoris per a les cadires de rodes.

• No s’hi consideren incloses (annex VI.8 del RD 1030/2006): 

• a) les cadires de rodes manuals amb rodes grans davanteres maniobrades pels dos braços;

• b) les cadires de rodes propulsades amb el peu;

• c) les cadires de rodes de fibra de carboni i / o titani, ni

• d) les cadires de rodes amb motor, amb excepció de les cadires de rodes amb motor elèctric i 
direcció elèctrica per a pacients amb limitacions funcionals greus de l'aparell locomotor per 
malaltia, malformació o accident que complisquen tots i cadascun dels requisits següents:

• -incapacitat permanent per a la marxa independent,

• -incapacitat funcional permanent per a la propulsió de cadires de rodes manuals amb les 
extremitats superiors o

• -suficient capacitat visual, mental i de control que els permeta manejar cadires de rodes 
elèctriques i que això no supose un risc afegit per a la seua integritat i la d'altres persones.



•Prestació ortoprotètica
• Comprèn (annex VI.1.1 del RD 1030/2006): 

• 4) Ortesi

• És el producte sanitari d'ús extern, no implantable, que, adaptat individualment al pacient, es destina a 
modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular o de l'esquelet.

• Exemples: ortesis de columna vertebral, amb excepció de les faixes preventives; ortesis de membre 
superior; ortesis de membre inferior, llevat de les ortesis de peu i calçats ortopèdics.

• No s’hi consideren incloses les ortesis elaborades amb fibra de carboni.

• 5) Ortopròtesis especials

• És el producte sanitari no implantable que substitueix una estructura corporal o la seua funció o facilita la 
deambulació sense que puga considerar-se com qualsevol dels productes anteriors.

• Són ortopròtesis especials: ajudes per a caminar manejades per un braç o els dos; ajudes per a teràpia 
circulatòria; ajudes per a la prevenció de les úlceres per pressió  i equipament per a l'entrenament del 
moviment, la força i l'equilibri per a pacients lesionats medul·lars, paràlisi cerebral, traumatismes 
cranioencefàlics.

• Continuen estant-ne absents les prestacions dentàries. 

• És subjecta a aportació de l'usuari, amb un esquema similar al de la prestació farmacèutica.



•Prestació productes dietètics
• Comprèn la dispensació dels tractaments dietoterapèutics a les persones que patisquen 

determinats trastorns metabòlics congènits i la nutrició enteral domiciliària per a 
pacients als quals no se’ls és possible cobrir les necessitats nutricionals, a causa de la 
seua situació clínica, amb aliments d’ús ordinari.

• Els han de facilitar els serveis de salut o es dona lloc a ajudes econòmiques i, per tant, 
seran finançables pel SNS.

PRESTACIÓ AMB 
PRODUCTES 
DIETÈTICS

TRACTAMENTS 
DIETOTERAPÈUTICS

NUTRICIÓ ENTERAL 
DOMICILIÀRIA

PRODUCTES 
DIETÈTICS 

FINANÇABLES



•Prestació productes dietètics
• 1) Tractaments dietoterapèutics

• Són aliments dietètics destinats a usos mèdics especials per als usuaris del SNS que patisquen 
determinats trastorns metabòlics congènits.

• 2) Nutrició enteral domiciliària
• Administració de fórmules enterals per via digestiva, habitualment mitjançant sonda, per tal d'evitar 

o corregir la desnutrició dels pacients atesos al seu domicili les necessitats nutricionals dels quals no 
poden ser cobertes amb aliments de consum ordinari; les fórmules enterals són aquells aliments 
dietètics destinats a usos mèdics especials constituïts per una barreja definida de macro i 
micronutrients.

• 3) Productes dietètics finançables
• Són productes que hagen rebut resolució favorable de l'autoritat competent com a aliments dietètics 

destinats a usos mèdics especials.



• Transport sanitari

TRANSPORT SANITARI

TRANSPORT SANITARI NO 
ASSISTIT

TRANSPORT SANITARI 
ASSISTIT



•Transport sanitari
• Ha ser accessible a les persones amb discapacitat.

• Consisteix en el desplaçament de malalts per causes exclusivament 
clíniques, la situació dels quals els impedisca desplaçar-se amb els mitjans 
ordinaris de transport. 

• El transport sanitari comprèn (annex VIII.1 del RD 1030/2006):
• 1) Transport sanitari no assistit. Es tracta de l'indicat per al trasllat especial de 

malalts o accidentats que no requereixen assistència tecnicosanitària en ruta.

• 2) Transport sanitari assistit. S'utilitza per al trasllat de malalts o accidentats que 
requereixen assistència técnico sanitària en ruta.



•Oxigenoteràpia a domicili
• És l’administració d'oxigen al domicili dels pacients 

estables en situació d'insuficiència respiratòria crònica.



• Reintegrament de despeses mèdiques

REINTEGRAMENT 
DE DESPESES 

MÈDIQUES

URGÈNCIA VITAL
DENEGACIÓ 

INJUSTIFICADA



• Reintegrament de despeses mèdiques
• Regla general: El dret d'opció lliure del beneficiari entre la medicina pública i la privada 

és inexistent; no cap en el marc d'aquesta prestació el reintegrament de despeses 
mèdiques. 

• Excepció a aquell principi general:
• Situacions de risc vital, quan es justifique que no van poder ser utilitzats els mitjans d'aquell. 

• Es reemborsaran les despeses una vegada que s’haja comprovat que no es van poder utilitzar 
oportunament aquells serveis i que no constitueix una utilització desviada o abusiva d'aquesta 
excepció.

• La urgència vital:
• Impossibilitat d'utilitzar els serveis sanitaris de la Seguretat Social, a la tardança d'obtenir l'assistència 

d'aquests serveis, o en el fet que aquests no estiguen en condicions de presentar-la en la forma 
requerida i posen en perill la vida o curació del malalt. 

• Cal que aquesta siga injustificada (només davant la persistència en la negativa per part 
de l'entitat corresponent) i que la utilització de serveis diferents als prestats per la 
Seguretat Social s'haguera notificat en el termini dels 15 dies naturals següents al 
començament de l'assistència.



• Altres formes de gestió de la sanitat
La gestió i administració dels centres, serveis i establiments de protecció de la salut o d'atenció sanitària o sociosanitària es 
pot dur a terme directament o indirectament a través de qualssevol entitats de naturalesa o titularitat pública admeses en 
Dret. 
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Tema 6

EL SISTEMA PER A L'AUTONOMIA I L’ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA

Carmen Salcedo Beltrán



LLEI 39/2006

PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA 

PERSONAL

ATENCIÓ A LES 
PERSONES EN 
SITUACIÓ DE 

DEPENDÈNCIA



• La Llei 39/2006 crea un Sistema per a l‘Autonomia i l’Atenció de la 
Dependència
• Condicions bàsiques que garantisquen la igualtat en l'exercici del dret subjectiu de 

ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l’atenció a les persones en situació 
de dependència.

• Objectius principals:

• 1) La promoció de l'autonomia personal

• 2) L’atenció a les persones en situació de dependència



• Què és la promoció de l'autonomia personal?
• Capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals 

sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, així com desenvolupar 
les activitats bàsiques de la vida diària (art. 2.1). 
• Són "activitats bàsiques de la vida diària" les tasques més elementals de la persona, que li permeten 

desenvolupar-se amb un mínim d'autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats 
domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i 
executar ordres o tasques senzilles (art. 2.3).

• Són "necessitats de suport per a l'autonomia personal" les que requereixen les persones que tenen 
discapacitat intel·lectual o mental per fer efectiu un grau satisfactori d'autonomia personal en el si de 
la comunitat (art. 2.4).



• Què és l’atenció a les persones en situació de dependència?
• L’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons 

derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua 
d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra 
o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida o, 
en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres 
suports per a la seua autonomia personal (art. 2.2).



• Subjectes protegits
• Persones en situació de dependència

• Se suposa nacionalitat espanyola. 

• Estrangers. Es remet al que estableix la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, als tractats 
internacionals i als convenis que s'establisquen amb els seus països d'origen, i a les 
lleis del menor vigents, tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic, quan es tracte 
d'estrangers menors (art. 5.2).

• Residir en territori de l'Estat espanyol (art. 4.1 de la Llei 39/2006) i haver-ho fet de 
la mateixa manera que s'exigeix per tenir dret a la pensió d'invalidesa, en la 
modalitat no contributiva. 

• Excepció: persones en situació de dependència que, com a conseqüència de la seua 
condició d'emigrants espanyols retornats, no hagueren residit en territori espanyol 
en els termes indicats, hi podran accedir. 



• Els beneficiaris de les prestacions han de complir els requisits específics:
• 1) Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus següents (art. 5.1 a) i 26.1 de la Llei 

39/2006):
• a) Grau I: dependència moderada. Es troba en aquest grau la persona que necessita ajuda per a realitzar diverses activitats 

bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a la seua autonomia 
personal.

• b) Grau II: dependència severa; que es produeix quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de 
la vida diària dues o tres vegades al dia, però no vol el suport permanent d'un cuidador o té necessitats de suport extens per a
la seua autonomia personal.

• c) Grau III: gran dependència; que té la persona que necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària 
diverses vegades al dia i, per la seua pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport 
indispensable i continu d'una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seua autonomia personal.

• Barem establert pel RD 174/2011, d’11 de febrer



• 2) Residir al territori de l'Estat espanyol en els termes anteriorment descrits (art. 5.1 b).

• 3) Sense perjudici dels serveis establerts en els àmbits educatiu i sanitari, es considerarà com a subjectes protegits els menors de 3 anys 
que acrediten la seua situació de dependència (art. 5.1 c) i disp. add. 13a.1 i 2 de la Llei 39/2006).

• 4) Capacitat econòmica del beneficiari. En atenció a la seua renda i patrimoni, per a participar en el cost dels serveis i per a la 
determinació de la quantia de les prestacions econòmiques.

REQUISITS

SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA

MODERADA (GRAU I)

SEVERA (GRAU II)

GRAN DEPENDÈNCIA 
(GRAU III)

RESIDÈNCIA
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ECONÒMICA

MENORS DE 3 
ANYS



• EL SISTEMA PER A L'AUTONOMIA I L’ATENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA
• La protecció de les persones en situació de dependència es desenvolupa a través del 

Sistema per a l‘Autonomia i l’Atenció de la Dependència
• És el instrument de garantia de les condicions bàsiques i el contingut comú de la protecció de les 

persones en situació de dependència.

• Es configura com una xarxa d'utilització pública que integra, de forma coordinada, centres i serveis, 
públics i privats.

• Objectius:

• convertir en via per a la col·laboració i participació de les administracions públiques, en l'exercici de les 
seues competències respectives, en matèria de promoció de l'autonomia personal i l'atenció i la protecció a 
les persones en situació de dependència; 

• optimitzar els recursos públics i privats disponibles, i 

• contribuir a la millora de les condicions de vida dels ciutadans.



• Nivells de protecció
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• Nivell de protecció mínim establert per l'Administració General de l'Estat
• El Govern determina:

• El nivell mínim de protecció garantit per a cada un dels beneficiaris del Sistema, segons el grau de la 
seua dependència, com a condició bàsica de garantia del dret a la promoció de l'autonomia personal i 
l’atenció a la situació de dependència:

• L’assignació del nivell mínim entre les comunitats autònomes es realitza considerant el nombre de 
beneficiaris, el grau de dependència i la prestació reconeguda: 

Grado y nivel Mínimo de protección 
Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2 231,28 euros 
Grado II, Gran Dependencia, Nivel 1 157,26 euros 

Grado II, dependencia severa, Nivel 2 89,38 euros 
Grado II, dependencia severa, Nivel 1 61,34 euros 

Grado II, dependencia moderad, Nivel 2 52,06 euros 

 

Grado Mínimo de protección 
Grado III Gran Dependencia 177,86 euros 
Grado II Dependencia Severa 82,84 euros 

Grado I Dependencia Moderada 44,33 euros 

 



• PRESTACIONS D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

PRESTACIONS D’ATENCIÓ A 
LA DEPENDÈNCIA

SERVEIS ASSISTENCIALS

PRESTACIONS ECONÒMIQUES



• Objectius (art. 14.1 de la Llei 39/2006):
• 1) La promoció de l'autonomia personal.

• 2) Atendre les necessitats de les persones amb dificultats per a la realització de les 
activitats bàsiques de la vida diària.

• Es va establir una efectivitat progressiva i gradual del dret a les prestacions de 
dependència, en un calendari a partir de l'1 de gener de 2007 (llibre).



• SERVEIS ASSISTENCIALS

SERVEIS 
ASSISTENCIALS

PREVENCIÓ 
DEPENDÈNCIA I 

PROMOCIÓ AUTONOMIA 
PERSONAL

TELEASSISTÈNCIA AJUDA A DOMICILI CENTRE DE DIA I DE NIT ATENCIÓ RESIDENCIAL



• Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de 
l'autonomia personal
• Finalitat: 

• Prevenir l'aparició o l'agreujament de malalties o discapacitats i de les seues seqüeles, mitjançant el 
desenvolupament coordinat, entre els serveis socials i de salut, d'actuacions de promoció de condicions de 
vida saludables, programes específics de caràcter preventiu i de rehabilitació dirigits a la gent gran i 
persones amb discapacitat i a qui es veu afectat per processos d'hospitalització complexos.

• El servei de promoció de l'autonomia personal
• Finalitat:

• Desenvolupar i mantenir la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure 
d'acord amb les normes i preferències pròpies i facilitar l'execució de les activitats bàsiques de la vida 
diària, de manera que totes les persones puguen dur una vida com més autònoma possible, així com 
millorar la qualitat de vida tant de la persona en situació de dependència com dels seus cuidadors. 

• En concret són: 
• les adaptacions que contribuïsquen a facilitar la realització de les activitats de la vida diària;
• els serveis d'habilitació i teràpia ocupacional;
• els serveis d'atenció primerenca;
• els serveis d'estimulació cognitiva (raonament, memòria, atenció, concentració, llenguatge i similars);
• els serveis de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional;
• els serveis d'habilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual, i
• els serveis de suports personals, atenció i cura en allotjaments de suport a la inclusió comunitària.



• Servei de teleassistència
• Objectiu:

• Facilitar assistència als beneficiaris mitjançant l'ús de tecnologies de la comunicació i de la 
informació, observant les mesures d'accessibilitat adequades en cada cas, i suport dels mitjans 
personals necessaris, en resposta immediata davant de situacions d'emergència, o d'inseguretat, 
soledat i aïllament i per tal d'afavorir la permanència dels usuaris en el seu medi habitual.

• Servei d'ajuda a domicili (intensitat / hores llibres)

SERVEI AJUDA 
A DOMICILI

ATENCIÓ 
NECESITATS 

DOMÈSTIQUES 
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PERSONAL 

(ACTIVITATS 
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• Servei de centre de dia i de nit
• Suposa la prestació d'una atenció integral durant el període diürn o nocturn a les 

persones en situació de dependència, amb l'objectiu de millorar o mantenir el millor 
nivell possible d'autonomia personal i donar suport a les famílies o cuidadors, cobrint, 
en particular i des d'un enfocament biopsicosocial, les necessitats d'assessorament, 
prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l'autonomia, habilitació o 
atenció assistencial i personal.

• Hores setmanals segons grau (Vegeu el llibre!)

• Tipus de centres 
CENTRES

CENTRES 
DE DIA

MENORS DE 
65 ANYS

MAJORS
ATENCIÓ 

ESPECIALITZADA

CENTRES 
DE NIT



• Servei d'atenció residencial
• Objectiu: Oferir, des d'un enfocament biopsicosocial, una atenció integral i continuada 

de serveis de caràcter personal, social i sanitari (art. 25.1 de la Llei 39/2006), a través 
dels centres residencials habilitats a l'efecte per les administracions (centres propis o 
concertats).

SERVEI 
ATENCIÓ 

RESIDENCIAL

CARÀCTER 
PERMANENT

CARÀCTER 
TEMPORAL

1) De caràcter permanent, quan el centre residencial es convertisca en la residència habitual de la

persona.

2) De caràcter temporal, quan s'atenguen estades temporals de convalescència o durant vacances, caps

de setmana i malalties o períodes de descans dels cuidadors no professionals.



• Prestacions econòmiques
PRESTACIONS 

ECONÒMIQUES

VINCULADA AL 
SERVEI

ATENCIÓ ENTORN 
FAMILIAR I 

CUIDADORS NO 
PROFESSIONALS

ASSISTÈNCIA 
PERSONAL

AJUDA 
ECONÒMICA  
AUTONOMÍA 
PERSONAL

grau / prestació prestació econòmica vinculada al servei prestació econòmica 

d'assistència personal

prestació econòmica per 

atenció a l'entorn familiar

grau III 715,07 euros 715,07 euros 387,64 euros

grau II 426,12 euros 426,12 euros 268,79 euros

grau I 300,00 euros 300,00 euros 153,00 euros



• Prestació econòmica vinculada al servei
• Té caràcter personal i periòdic.

• Es reconeix, en els termes que s'establisquen, únicament quan no siga possible l'accés a 
un servei públic o concertat d'atenció i cura, en funció del grau de dependència i de la 
capacitat econòmica del beneficiari, d'acord amb el que preveu el conveni tancat entre 
l’Administració General de l'Estat i la corresponent comunitat autònoma. 

• Prestació econòmica per a l’atenció a l'entorn familiar i suport a cuidadors no 
professionals
• El beneficiari pot, excepcionalment, rebre una prestació econòmica per a ser atès per 

cuidadors no professionals, sempre que es donen condicions adequades de convivència 
i d'habitabilitat de l'habitatge i així ho establisca el seu programa individual d'atenció.

• Cal que la persona beneficiària estiga sent atesa mitjançant cura a l'entorn familiar, amb 
caràcter previ a la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència, i que no 
siga possible el reconeixement d'un servei a causa de la inexistència de recursos públics 
o privats acreditats. 

• Quantia segons grau i nivell (vegeu el llibre).



• Què són cura/atencions no professionals?
• L’atenció prestada a persones en situació de dependència al seu domicili, per persones de la família o 

del seu entorn, no vinculades a un servei d'atenció professionalitzada (art. 2.5 de la Llei 39/2006).

• A aquests efectes, poden assumir la condició de cuidadors no professionals d'una persona en 
situació de dependència el cònjuge i els parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al 3r grau 
de parentiu, quan convisquen al mateix domicili de la persona dependent, estiga sent atès per ells i 
ho hagen fet durant el període previ d'un any a la data de presentació de la sol·licitud.

• Requisits:

• La persona cuidadora no pot tenir la consideració d'empleada o empleat de llar al domicili de la persona 
beneficiària, ni l'atenció i la cura poden desenvolupar-se en el marc de qualsevol altra relació contractual, ja 
sigua laboral o d'una altra índole.

• El cuidador ha de tenir la capacitat física, mental i intel·lectual suficient per a desenvolupar adequadament 
per si mateix les funcions d'atenció i cura, així com que no tinga reconeguda la situació de dependència.

• La persona cuidadora ha d'assumir formalment els compromisos necessaris per a l'atenció i cura de la 
persona en situació de dependència i realitzar les accions formatives que se li proposen, sempre que siguen 
compatibles amb la cura de les persones en situació de dependència.



• Prestació econòmica d'assistència personal
• Té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de 

dependència, en qualsevol dels seus graus, i l'objecte n’és contribuir a la contractació 
d'una assistència personal, durant un nombre d'hores que facilite al beneficiari l'accés a 
l'educació i a la feina així com una vida més autònoma en l'exercici de les activitats 
bàsiques de la vida diària.

• Ajut econòmic per a facilitar l'autonomia personal
• Té la condició de subvenció i va destinat a (disp. add. 3a de la Llei 39/2006): 

• 1) donar suport a la persona amb ajudes tècniques o instruments necessaris per al normal 
desenvolupament de la seua vida ordinària i

• 2) facilitar l'accessibilitat i adaptacions a la llar que contribuïsquen a millorar la seua capacitat de 
desplaçament a l'habitatge.



• Gestió / reconeixement del dret
• S'inicia a instància de la persona que puga estar afectada per algun grau de 

dependència o de qui en tinga la representació.

• El reconeixement de la situació de dependència s'efectua mitjançant resolució 
expedida per l'Administració Autonòmica. 

• Incompatibilitat amb qualsevol altra prestació de la mateixa naturalesa i finalitat. 

• Les administracions públiques competents han de garantir l’ús i l’aplicació correctes del 
Sistema per a l‘Autonomia i l’Atenció a la Dependència

INFRACCIONS 
MOLT GREUS

INFRACCIONS 
GREUS

INFRACCIONS 
LLEUS

3.001-6.000 EUROS 
(CUIDADORS)

90.001-1.000.000 EUROS 
(PROVEEDORES)

301-3.000 EUROS 
(CUIDADORS)

30.001-90.000 EUROS 
(PROVEÏDORS)

300 EUROS (CUIDADORS)

30.000 EUROS 
(PROVEÏDORS)



FONTS DEL DRET  

 

Supòsit 1: Relació tractats internacionals i normes comunitàries. Llei interna 

1. Tenint en compte que el Conveni núm. 132 de l'OIT sobre vacances retribuïdes, 

ratificat per Espanya el 30 de juny de 1972, estableix el següent: "tota persona el 

període de serveis de la qual en qualsevol any siga inferior al que es requereix 

per a tenir dret al total de vacances [...] tindrà dret respecte d'aqueix any a 

vacances pagades proporcionals a la durada dels seus serveis en dit any", 

¿podria una reforma de l'art. 38 de l'ET establir que a Espanya els treballadors 

hauran de reunir un any d'antiguitat a l'empresa per gaudir de les vacances? Per què? 

2. Imagineu que s'aprova un reglament comunitari (UE) que reconeix als 

treballadors 32 dies naturals de vacances. A la vista del que disposa el ja 

esmentat art. 38 de l'ET, ¿podrien els treballadors espanyols exigir als seus 

empresaris el compliment del que estableix aquesta norma comunitària? Per 

què? 

Si es tractara d'una Directiva que ho establira, ¿canviaria la resposta? Per què? 

Supòsit 2: Relació llei-reglament 

Podria un reglament, en desenvolupament de l'art. 34 ET, fixar per a tots els sectors 

d'activitat, la durada màxima de la jornada ordinària de treball en 36 hores setmanals de 

treball efectiu de mitjana en còmput anual? 

 

Supòsit 3: Relació llei-reglament 

Seria vàlid un reial decret que, en desenvolupament del que estableix l'art. 49.1.c) ET, 

contemplara el dret a una indemnització per finalització del contracte en els casos del 

contracte d'interinitat? 

Canviaria en res la resposta si la previsió estiguera continguda en un decret llei? 

 



FITXA SENTÈNCIA 
  

 

1. Identifiqueu la sentència (òrgan que la dicta, data). 

 

 

 

 

 

 

2. Pronunciaments judicials anteriors respecte de l'assumpte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descripció del cas o supòsit de fet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dispositiva de la sentència i arguments en què es fonamenta (identifiqueu les fonts dels 

drets que es reclamen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització 

 

CONCEPTES EXCLOSOS DE LA BASE DE COTITZACIÓ 

CONCEPTE IMPORT EXEMPT 
IMPORT 
COMPUTABLE 

 

 

 

 
 

 

Despeses de 
manutenció i 

estada (dietes) 

Despeses d'estades Import justificat 
Excés de l'import 

justificat (1) 

 
pernocta 

a Espanya 53,34 euros / dies 
 

 

 

 

 

Excés de tals 
quantitats (1) 

a l’estranger 91,35 euros / dies 

 

 

 

no pernocta 

a Espanya 26,67 euros / dies 

a l’estranger 48,08 euros / dies 

 
Personal de 

vol 

a Espanya 36,06 euros / dies 

a l’estranger 66,11 euros / dies 

(1) Les despeses normals de manutenció i estada s'han d'haver generat en un municipi diferent del lloc de treball 

habitual del perceptor i del que constituïsca la seua residència. 

 

 
Despeses de 

locomoció 

Segons factura o document equivalent (transport 
públic) 

Import de la 
despesa 
justificada 

 

---------------------------- 

 
Remuneració global (sense justificació de l’import) 

0,19 euros / km 
recorregut més despeses 
de peatge i aparcaments 
justificats 

Excés d'aquest 
import 

 
Indemnitzacions per mort, trasllats i suspensions 

Quantitat prevista 
en norma sectorial o 
conveni 

 

Excés d'aquest 
import 

 

 

 
 

Indemnitzacions per acomiadaments o cessaments 

Quantia establerta en 
ET o en la que regula 
l'execució de sentències, 
sense que puga 
considerar-se com a tal 
l'establerta en conveni 
col·lectiu 

 
 

Excés d'aquest 
import 

imports que li 
corresponguen per haver-
se declarat improcedent 
l'acomiadament 

 
Excés d'aquest 

import 

 

CONCEPTES INCLOSOS EN LA BASE DE COTITZACIÓ 

CONCEPTE IMPORT COMPUTABLE 

 
Plus de transport i de distància 

 
Import íntegre 
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CÀLCUL COTITZACIÓ 2019 
 

-BASE DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES 
 

1r) SUMAR Salari base + PLUSOS SALARIALS + ¿PLUSOS EXTRASALARIALS? 

2n) AFEGIR-HI PART PROPORCIONAL PAGUES EXTRAORDINÀRIES. 

3r) COMPROVAR QUE ESTIGA ENTRE BASE MÍNIMA I BASE MÀXIMA ART. 3 ORDRE 

DE COTITZACIÓ 2019. 

4t) APLICAR-HI PERCENTATGES ART. 4 a) Ordre de cotització 2019. 

 

-BASE DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES 

PROFESSIONALS 
 

1r) SUMAR Salari base + PLUSOS SALARIALS + ¿PLUSOS EXTRASALARIALS? + Hores 

extraordinàries 

2n) AFEGIR-HI PART PROPORCIONAL PAGUES EXTRAORDINÀRIES. 

3r) COMPROVAR QUE ESTIGA ENTRE LÍMIT MÍNIM I LÍMIT MÀXIM ART. 2 ORDRE 

DE COTITZACIÓ 2019. 

4t) APLICAR-HI TARIFA Disposició addicional quarta Tarifa de primes de cotització AT i MP 

Llei 42/2006, de 28 de desembre (modificada per Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de decembre) 

 

-BASE DE COTITZACIÓ FOGASA 
 

És la base de cotització per contingències professionals. 

Aplicar-hi percentatge art. 32.2 b) Ordre de cotització 2019. 

 

 

-BASE DE COTITZACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

És la base de cotització per contingències professionals. 

Aplicar-hi percentatge art. 32.2 c) Ordre de cotització 2019. 

 

 

-BASE DE COTITZACIÓ PER DESOCUPACIÓ 
 

És la base de cotització per contingències professionals. 

Aplicar-hi percentatges art. 32.2 a) Ordre de cotització 2019. 

 

-BASE DE COTITZACIÓ HORES EXTRES 
 

És la quantia que s'haja abonat. 

Aplicar-hi percentatges Ordre de cotització 2019 segons que siguen per força major o no. 
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Percepcions salarials i extrasalarials 
 

Percepcions salarials més freqüents 
 El salari base n’és la principal 

 Els complements per antiguitat 

 Els complements per coneixements especials com títols, idiomes, etc. 

 Els complements per torns 

 Els complements per nocturnitat, de 22 hores a 6 del matí 

 Per penositat, perillositat o toxicitat 

 Incentius a la producció, per rendir més d’unaquantitat determinada, més del que és 

habitual 

 Assistència i puntualitat 

 

Les percepcions no salarials més freqüents 
 Les dietes de viatge 

 Plus de distància / Plus de transport 

 Despeses de locomoció (km) 

 Utilització d'eines de treball 

 Roba de treball, bé en espècie o en diners 

 

 

 

IPREM 2019? 

 

IPREM diari: euros / dia 

IPREM mensual: 548,60 euros / mes 

IPREM anual (12 pagues): 6.583,20 euros / any 

IPREM anual (14 pagues): 7.680,35 euros / any 

 

 

SMI 2019 

 

Salari Mínim diari: 30 € 

Salari Mínim mensual: 900 € 

Salari Mínim anual: 12.600 € (14 pagues) 

 

 



 

5. Valoració de l'alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cotització autònoms (RETA) 2019
• Bases de cotització

Base màxima: 4.070,10 euros

Base mínima: 944,40 euros



Cotització autònoms (RETA) 2019
• Tipus de cotització

- 2019: 30 % 

2020: 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 30,9% en 2022

-Contingencias comunes 28,3%

-Tipus de cotització per cessament d'activitat 0,7 %
- Per accidents de treball i malalties professionals 0,6%.

- Per formació professional 0,1%



COTITZACIÓ 1 

 

Calculeu les bases de cotització i les quotes respectives de 

l'empresa i el treballador del mes de gener de 2019.  

Dades necessàries: 

Treballador amb contracte de durada determinada a temps 

complet 

Grup de cotització: 4   

Activitat de l'empresa: Codi CNAE 56 serveis de menjars i 

begudes (vegeu la disposició addicional quarta sobre la tarifa de 

primes per a la cotització AT i MP de la Llei 42/2006, de 28 de 

desembre) 

Salari base: 1.250 € 

Plus antiguitat: 15 € 

Hores extres força major al gener 2019: 60 € 

El treballador va haver d'anar el 7 de gener a Castelló a reunir-se 

amb un client, no hi va pernoctar i li van pagar en concepte de 

despesa de manutenció 25 euros (vegeu el quadre de conceptes 

inclosos i exclosos de cotització). 

Té reconegudes dues pagues extraordinàries a l'any equivalents, 

cadascuna d'elles, al salari base més el plus d'antiguitat. 

 



COTITZACIÓ 2 

 

Calculeu les bases de cotització i les quotes respectives de 

l'empresa i el treballador del mes de febrer de 2019.  

Dades necessàries: 

Treballador amb contracte de durada determinada a temps 

complet 

Grup de cotització: 3   

Activitat de l'empresa: Codi CNAE 15 serveis de menjars i 

begudes (vegeu la disposició addicional quarta sobre latarifa de 

primes per a la cotització AT i MP de la Llei 42/2006, de 28 de 

desembre) 

Salari base: 1.380 € 

Plus antiguitat: 40 € 

Plus conveni col·lectiu 30 € 

Plus transport 80 € 

Hores extres febrer 2018: 20 € 

El treballador va haver d'anar el 15 de febrer a Gijón a reunir-se 

amb un client, hi va pernoctar un dia i li van pagar en concepte de 

despesa de manutenció 90 euros (vegeu el quadre de conceptes 

inclosos i exclosos de cotització). 

Té reconegudes tres pagues extraordinàries a l'any equivalents, 

cadascuna d'elles, al salari base més el plus d'antiguitat més el plus 

de conveni col·lectiu. 

 



COTITZACIÓ 3 

 

Calculeu les bases de cotització i les quotes respectives de 

l'empresa i el treballador del mes de febrer de 2019. 

Dades necessàries: 

Treballador amb contracte de durada indefinida a temps 

complet que treballa a l'empresa des del 7/2/2000. 

Grup de cotització: 3   

Activitat de l'empresa: Codi CNAE 43 Activitats de construcció 

especialitzada (vegeu la disposició addicional quarta sobre la tarifa 

de primes per a la cotització AT i MP de la Llei 42/2006, de 28 de 

desembre) 

Salari base: 1.600 € 

Plus antiguitat: 68 € 

Hores extres en febrer 2019: 90 € 

Plus de transport (despeses desplaçament casa-treball): 75 € 

El treballador va haver d'anar el 23 de febrer a Múrcia a fer una 

feina concreta, no hi va pernoctar i li van pagar en concepte de 

despesa de manutenció 30 euros. 

S’hi va desplaçar amb el seu cotxe i li van pagar per quilòmetre 0,25 

€ (distància total València-Castelló-València: 470 quilòmetres anada 

i tornada). 

Té reconegudes dues pagues extraordinàries a l'any equivalents, 

cadascuna d'elles, al salari base més el plus d'antiguitat. 

 



PRÀCTIQUES PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ 

1. Un treballador que no ha complert l'edat ordinària de jubilació 

extingeix el seu contracte després de declarar una sentència que 

pot donar-lo per resolt de forma indemnitzada per impagament del 

salari per l'empresa. Acredita una cotització ininterrompuda de 

2.000 dies en els últims 6 anys. 

Té un fill de 28 anys, un altre de 20 anys que estudia i un altre de 6 

anys. 

L'import de les bases de cotització dels últims 180 dies és de 9.870 

euros, dels quals 509 euros són hores extres.  

 

Està en situació legal de desocupació? Si és així, calculeu-ne la 

prestació i la durada. 

 

 

2. Un treballador que no ha complert l'edat ordinària de jubilació 

extingeix el seu contracte després de no superar el període de 

prova. Acredita una cotització ininterrompuda de 1.000 dies en els 

últims 6 anys. 

Té un fill de 30 anys i un altre de 13 anys. 

L'import de les bases de cotització dels últims 180 dies és d'11.090 

euros, dels quals 100 euros són hores extres.  

 

Està en situació legal de desocupació? Si és així, calculeu-ne la 

prestació i la durada. 

 

 



Té un fill de 32 anys i un altre d’11 anys. 

L'import de les bases de cotització dels últims 180 dies és de 

12.300 euros, dels quals 350 euros són hores extres.  

Està en situació legal de desocupació? Si és així, calculeu-ne la 

prestació i la durada. 

 

3. Calculeu la prestació diària d'Incapacitat Temporal (per 

contingències comunes i també per contingències professionals) de 

Carlos, amb retribució diària que cau de baixa del 5 al 25 d'abril de 

2019.  

Base de cotització per contingències comunes del mes de març: 

1.050,74 euros 

Base de cotització per contingències professionals del mes de març: 

1.050,74 euros. 

Hores extres any anterior: 210 euros. 

 

4. Calculeu la prestació diària de risc per embaràs d'una 

treballadora, que té 35 anys, de retribució mensual que inicia el 

descans per maternitat el 10 d'abril de 2019. Treballa a l'empresa 

des de desembre de 2015. La base de cotització per contingències 

comunes del mes de març de 2017 va ser de 1.350 euros. Té la 

carència per a demanar la prestació? 

Si la resposta és afirmativa, calculeu-la. 

 

 



1. Calculeu les bases de cotització i les quotes respectives de 

l'empresa i el treballador del mes d'abril de 2019.  

Dades necessàries: 

Treballador amb contracte de durada determinada a temps 

complet que treballa a l'empresa des del 15/11/2010. 

Grup de cotització: 5 

Activitat de l'empresa: Codi CNAE 17 serveis de paper, 2,05% 

(vegeu la disposició addicional quarta sobre la tarifa de primes per a 

la cotització AT i MP de la Llei 42/2006, de 28 de desembre) 

Salari base: 1.625 € 

Plus antiguitat: 22 € 

Hores extres al març 2019: 83 € 

Plus de transport: 150 € 

El treballador va haver d'anar el 21 de febrer a Madrid a reunir-se 

amb un client, no hi va pernoctar i li van pagar en concepte de 

despesa de manutenció 100 euros (vegeu el quadre de conceptes 

inclosos i exclosos de cotització). 

Té reconegudes tres pagues extraordinàries a l'any equivalents, 

cadascuna d'elles, al salari base més el plus d'antiguitat. 

 

2. Un treballador que no ha complert l'edat ordinària de jubilació 

extingeix el seu contracte després de declarar una sentència que 

pot donar-lo per resolt de forma indemnitzada per impagament de 

l'empresa. Acredita una cotització ininterrompuda de 1.200 dies en 

els últims 6 anys. 

Té un fill de 32 anys, un altre de 15 anys que estudia i un altre de 2 

anys. 

L'import de les bases de cotització dels últims 180 dies és de 

19.350 euros, dels quals 2.030 euros són hores extres.  

Està en situació legal de desocupació? Si és així, calculeu-ne la 

prestació i la durada. 



1. Calculeu les bases de cotització i les quotes respectives de 

l'empresa i el treballador del mes de març de 2019.  

Dades necessàries: 

Treballador amb contracte indefinit que treballaa l'empresa 

des del 15/12/2003 

Grup de cotització: 1 

Activitat de l'empresa: Codi CNAE 13 indústria tèxtil, 1,85% 

(vegeu la disposició addicional quarta sobre la tarifa de primes per a 

la cotització AT i MP de la Llei 42/2006, de 28 de desembre) 

Salari base: 1.780 € 

Plus antiguitat: 93 € 

Plus conveni col·lectiu: 110 € 

Hores extres al març 2019: 70 € 

Plus de transport: 115 € 

El treballador va haver d'anar el 7 de març a Brussel·les a reunir-se 

amb un client, hi va pernoctar un dia, se’n va tornar el 8 de març i li 

van pagar en concepte de despesa de manutenció per un dia 110 

euros (vegeu el quadre de conceptes inclosos i exclosos de 

cotització). 

El 20 de març va haver d'anar a Castelló a visitar un altre client amb 

el seu cotxe; l'empresa està situada a València, li van pagar a 0,21 

€ el km (distància València-Castelló: 80 km * 2 (anada i tornada) = 

160 km total). No hi va pernoctar i no se li va pagar dieta ja que el 

viatge es va fer a les 8 h del matí i a les 13 h ja havia tornat. 

Té reconegudes dos pagues extraordinàries a l'any equivalents, 

cadascuna d'elles, al salari base més el plus de conveni col·lectiu. 

 

2. Un treballador que no ha complert l'edat ordinària de jubilació 

extingeix el seu contracte després de no superar el període de 

prova. Acredita una cotització ininterrompuda de 1.500 dies en els 

últims 6 anys. 
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PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ 

 

 

Base reguladora 

 

Mitjana de les bases de cotització per desocupació dels últims 180 dies treballats, excloses les 

retribucions percebudes en concepte d'hores extraordinàries. 

 

 

Quantia 

 

 

 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies. 

 50% de la base reguladora durant la resta de la prestació. 

Límits 

 

Quantia mínima 2018 

No obstant això, la prestació per desocupació en cap cas serà inferior a la quantia següent: 

Amb fills al seu càrrec (un o més): 664,74 euros, és a dir, el 107 % de l'IPREM més 1/6 de 

l'IPREM, l’indicador de rendes d'efectes múltiples. 

Sense fills al seu càrrec: 497 euros, és a dir, el 80 % de l'IPREM més 1/6 de l'IPREM. 

Fórmula = 107 % o 80 % x (IPREM + 1/6 IPREM) 

Quantia màxima 2018 

 

D'altra banda també hi ha un límit de quantia màxima: 

 

Sense fills a càrrec: 175%. 

 

Amb fills al seu càrrec: 200% (si només té un fill) i 225% (si té més d'un fill) de l'IPREM més 

1/6 de l'IPREM. 

 

Un fill al seu càrrec: 1.242,52 euros. 

Dos o més fills al seu càrrec: 1.397,83 euros. 

Sense fills al seu càrrec: 1.087,20 euros, és a dir, el 175% de l'IPREM més 1/6 de l'IPREM. 

 

Fórmula = 175%, 200% o 225% x (IPREM + 1/6 IPREM) 

 

Es considera fills a càrrec seu quan aquests complisquen uns requisits determinats: 

 

Menors de 26 anys o majors amb una incapacitat en grau igual o superior al 33%. 
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Que convisquen amb el beneficiari o que el beneficiari en tinga l'obligació legal en virtut d'una 

resolució judicial o un conveni. 

 

 



........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

......... 

REBUT INDIVIDUAL JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT DE SALARIS 
(Art. 1, Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el model de rebut individual de salaris)  

Període de liquidació: del dia …………………… al dia ………………………… de … Total de dies 

I. MERITACIONS TOTALS 

 
1. Percepcions salarials 

Salari base ...........................................................................    

Complements salarials 
   ...............................................    

   ...............................................    

   ...............................................    

Hores extraordinàries ...........................................................    

Gratificacions extraordinàries ...............................................    
Salari en espècie .................................................................    

 
2. Percepcions no salarials 

Indemnitzacions o abonaments de despeses 

   ...............................................    

Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social    

   ...............................................    

Indemnitzacions per trasllat, suspensió o acomiadament    

   ...............................................    

Altres prestacions no salarials    

   ...............................................    

 
A. TOTAL MERITAT ......... ………………………………    

 
II. DEDUCCIONS 

 
1. Aportació del/de la treballador/a a les cotitzacions a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta 

 
 

Contingències comunes ................................... 

Atur ................................................................... 

Formació professional ...................................... 

 
% 

––– .........    

––– .........    

––– .........    
Hores extraordinàries ...........................................................    

Per força major o estructurals ..................... 

No estructurals ............................................ 
––– .........    

––– .........    
TOTAL D’APORTACIONS ....................................................    

2. Impost sobre la renda de les persones físiques ––– .........    
3. Bestretes ..............................................................................    

4. Valor dels productes rebuts en espècie ...............................    

5. Altres deduccions .................................................................    

 
B. TOTAL A DEDUIR ......... ………………………………    

LÍQUID TOTAL A PERCEBRE (A-B) ......... ………………………………    

 
 
 

Signatura i segell 

de l’empresa 

 
………………………………, …… d ……………………… de …… 

HO HE REBUT, 

 
 
 
 

  

DETERMINACIÓ DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA I DE 

LA BASE SUBJECTA A RETENCIÓ DE L’IRPF 

Base de cotització per contingències comunes ........................... 

Remuneració mensual .................................................................. 

Prorrata per pagues extraordinàries ............................................. 

TOTAL ............................ 

Base de cotització per contingències professionals (AT i MP) 

i conceptes de recaptació conjunta (atur, formació professional, 

fons de garantia salarial) .............................................................. 

Base de cotització addicional per hores extraordinàries .............. 

4. Base subjecta a retenció de l’IRPF  .............................................. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Empresa: 

Domicili: 

CIF: 

Codi del compte de cotització a la 

Seguretat Social: 

Treballador/a: 

 
NIF: Núm. del Llibre de matrícula: 

Núm. d’afiliació a la Seguretat Social: 

Categoria o grup professional: 

Grup de cotització: 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Sábado 29 de diciembre de 2018 Sec. I.   Pág. 129923

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se llevará a cabo, a partir 
del 1 de enero de 2019, en función de la correspondiente actividad económica, 
ocupación o situación, mediante la aplicación de la siguiente tarifa:

TARIFA PARA LA COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

Cuadro I Tipos de cotización

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica IT IMS Total

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas Excepto: 1,50 1,10 2,60
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. 1,00 1,00 2,00
0119 Otros cultivos no perennes. 1,00 1,00 2,00
0129 Otros cultivos perennes. 2,25 2,90 5,15
0130 Propagación de plantas. 1,15 1,10 2,25
014 Producción ganadera (Excepto el 0147). 1,80 1,50 3,30

0147 Avicultura. 1,25 1,15 2,40
015 Producción agrícola combinada con la producción ganadera. 1,60 1,20 2,80
016 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha 

(Excepto 0164).
1,60 1,20 2,80

0164 Tratamiento de semillas para reproducción. 1,15 1,10 2,25
017 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas. 1,80 1,50 3,30
02 Silvicultura y explotación forestal. 2,25 2,90 5,15
03 Pesca y acuicultura (Excepto v, w y 0322). 3,05 3,35 6,40
v Grupo segundo de cotización del Régimen especial del Mar. 2,10 2,00 4,10
w Grupo tercero de cotización del Régimen especial del Mar. 1,65 1,70 3,35

0322 Acuicultura en agua dulce. 3,05 3,20 6,25
05 Extracción de antracita, hulla y lignito (Excepto y). 2,30 2,90 5,20
y Trabajos habituales en interior de minas. 3,45 3,70 7,15

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural. 2,30 2,90 5,20
07 Extracción de minerales metálicos. 2,30 2,90 5,20
08 Otras industrias extractivas (Excepto 0811). 2,30 2,90 5,20

0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra. 3,45 3,70 7,15
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas. 2,30 2,90 5,20
10 Industria de la alimentación (Excepto 101,102,106, 107 y 108). 1,60 1,60 3,20

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 2,00 1,90 3,90
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 1,80 1,50 3,30
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. 1,70 1,60 3,30
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. 1,05 0,90 1,95
108 Fabricación de otros productos alimenticios. 1,05 0,90 1,95
11 Fabricación de bebidas. 1,60 1,60 3,20
12 Industria del tabaco. 1,00 0,80 1,80
13 Industria textil (Excepto 1391). 1,00 0,85 1,85

1391 Fabricación de tejidos de punto. 0,80 0,70 1,50
14 Confección de prendas de vestir (Excepto 1411, 1420 y 143). 0,80 0,70 1,50

1411 Confección de prendas de vestir de cuero. 1,50 1,10 2,60
1420 Fabricación de artículos de peletería. 1,50 1,10 2,60
143 Confección de prendas de vestir de punto. 0,80 0,70 1,50
15 Industria del cuero y del calzado. 1,50 1,10 2,60
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624 

y 1629).
2,25 2,90 5,15

1624 Fabricación de envases y embalajes de madera. 2,10 2,00 4,10
1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería. 2,10 2,00 4,10

17 Industria del papel (Excepto 171). 1,00 1,05 2,05
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Cuadro I Tipos de cotización

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica IT IMS Total

171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. 2,00 1,50 3,50
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 1,00 1,00 2,00
19 Coquerías y refino de petróleo. 1,45 1,90 3,35
20 Industria química (Excepto 204 y 206) . 1,60 1,40 3,00

204 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación 
de perfumes y cosméticos.

1,50 1,20 2,70

206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 1,50 1,20 2,70
21 Fabricación de productos farmacéuticos. 1,30 1,10 2,40
22 Fabricación de productos de caucho y plástico. 1,75 1,25 3,00
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237). 2,10 2,00 4,10

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 1,60 1,50 3,10
232 Fabricación de productos cerámicos refractarios. 1,60 1,50 3,10

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. 1,60 1,50 3,10
234 Fabricación de otros productos cerámicos. 1,60 1,50 3,10
237 Corte, tallado y acabado de la piedra. 2,75 3,35 6,10
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. 2,00 1,85 3,85
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 2,00 1,85 3,85
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 1,50 1,10 2,60
27 Fabricación de material y equipo eléctrico. 1,60 1,20 2,80
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2,00 1,85 3,85
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques . 1,60 1,20 2,80
30 Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092). 2,00 1,85 3,85

3091 Fabricación de motocicletas. 1,60 1,20 2,80
3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad. 1,60 1,20 2,80

31 Fabricación de muebles. 2,00 1,85 3,85
32 Otra industria manufacturera (Excepto 321, 322). 1,60 1,20 2,80

321 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. 1,00 0,85 1,85
322 Fabricación de instrumentos musicales. 1,00 0,85 1,85
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo (Excepto 3313 y 3314). 2,00 1,85 3,85

3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos. 1,50 1,10 2,60
3314 Reparación de equipos eléctricos. 1,60 1,20 2,80

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 1,80 1,50 3,30
36 Captación, depuración y distribución de agua. 2,10 1,60 3,70
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales. 2,10 1,60 3,70
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización . 2,10 1,60 3,70
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. 2,10 1,60 3,70
41 Construcción de edificios (Excepto 411). 3,35 3,35 6,70
411 Promoción inmobiliaria. 0,85 0,80 1,65
42 Ingeniería civil. 3,35 3,35 6,70
43 Actividades de construcción especializada. 3,35 3,35 6,70
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 452 y 454). 1,00 1,05 2,05

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 2,45 2,00 4,45
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios. 1,70 1,20 2,90
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas. Excepto:
1,40 1,20 2,60

4623 Comercio al por mayor de animales vivos. 1,80 1,50 3,30
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles. 1,80 1,50 3,30
4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos. 1,80 1,50 3,30
4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios. 1,60 1,40 3,00
4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos. 1,80 1,50 3,30
4673 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. 1,80 1,50 3,30
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Cuadro I Tipos de cotización

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica IT IMS Total

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción. 1,80 1,55 3,35
4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. 1,80 1,55 3,35
4690 Comercio al por mayor no especializado. 1,80 1,55 3,35

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 473). 0,95 0,70 1,65
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados. 1,00 0,85 1,85
49 Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494). 1,80 1,50 3,30

494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza. 2,00 1,70 3,70
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores . 2,00 1,85 3,85
51 Transporte aéreo. 1,90 1,70 3,60
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte (Excepto x, 5221). 1,80 1,50 3,30
x Carga y descarga; estiba y desestiba. 3,35 3,35 6,70

5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 1,00 1,10 2,10
53 Actividades postales y de correos. 1,00 0,75 1,75
55 Servicios de alojamiento. 0,80 0,70 1,50
56 Servicios de comidas y bebidas. 0,80 0,70 1,50
58 Edición. 0,65 1,00 1,65
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición musical.
0,80 0,70 1,50

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión. 0,80 0,70 1,50
61 Telecomunicaciones. 0,80 0,70 1,50
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. 0,80 0,70 1,50
63 Servicios de información (Excepto 6391). 0,65 1,00 1,65

6391 Actividades de las agencias de noticias. 0,80 0,70 1,50
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. 0,80 0,70 1,50
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria. 0,80 0,70 1,50
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. 0,80 0,70 1,50
68 Actividades inmobiliarias. 0,65 1,00 1,65
69 Actividades jurídicas y de contabilidad. 0,80 0,70 1,50
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial. 0,80 0,70 1,50
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 0,65 1,00 1,65
72 Investigación y desarrollo. 0,80 0,70 1,50
73 Publicidad y estudios de mercado. 0,90 0,80 1,70
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742). 0,90 0,85 1,75

742 Actividades de fotografía. 0,80 0,70 1,50
75 Actividades veterinarias. 1,50 1,10 2,60
77 Actividades de alquiler. 1,00 1,00 2,00
78 Actividades relacionadas con el empleo (Excepto x, 781). 1,55 1,20 2,75
X Carga y descarga: estiba y desestiba. 3,35 3,35 6,70

781 Actividades de las agencias de colocación. 0,95 1,00 1,95
79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos.
0,80 0,70 1,50

80 Actividades de seguridad e investigación. 1,40 2,20 3,60
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811). 2,10 1,50 3,60
811 Servicios integrales a edificios e instalaciones. 1,00 0,85 1,85
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 

(Excepto 8220 y 8292).
1,00 1,05 2,05

8220 Actividades de los centros de llamadas. 0,80 0,70 1,50
8292 Actividades de envasado y empaquetado. 1,80 1,50 3,30

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (Excepto 842). 0,65 1,00 1,65
842 Prestación de servicios a la comunidad en general. 1,40 2,20 3,60
85 Educación. 0,80 0,70 1,50
86 Actividades sanitarias (Excepto 869). 0,80 0,70 1,50 cv
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Cuadro I Tipos de cotización

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica IT IMS Total

869 Otras actividades sanitarias. 0,95 0,80 1,75
87 Asistencia en establecimientos residenciales. 0,80 0,70 1,50
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento. 0,80 0,70 1,50
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos. 0,80 0,70 1,50
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. (Excepto 9104). 0,80 0,70 1,50

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. 1,75 1,20 2,95
92 Actividades de juegos de azar y apuestas. 0,80 0,70 1,50
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto u). 1,70 1,30 3,00
u Espectáculos taurinos. 2,85 3,35 6,20

94 Actividades asociativas. 0,65 1,00 1,65
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (Excepto 9524). 1,50 1,10 2,60

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje. 2,00 1,85 3,85
96 Otros servicios personales (Excepto 9602, 9603 y 9609). 0,85 0,70 1,55

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza. 0,80 0,70 1,50
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas. 1,80 1,50 3,30
9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 1,50 1,10 2,60

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. 0,80 0,70 1,50
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 1,20 1,15 2,35

Cuadro II Tipos de cotización

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades IT IMS Total

a Personal en trabajos exclusivos de oficina. 0,80 0,70 1,50
b Representantes de Comercio. 1,00 1,00 2,00
d Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de 

construcción en general.
3,35 3,35 6,70

f Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de 
carga útil superior a 3,5 Tm.

3,35 3,35 6,70

g Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. 
Limpieza de calles.

2,10 1,50 3,60

h Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. 1,40 2,20 3,60

Dos. En orden a la aplicación de lo establecido en el apartado Uno anterior se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Primera. En los períodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con 
suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de 
aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u 
ocupación.

Segunda. Para la determinación del tipo de cotización aplicable en función a lo 
establecido en la tarifa contenida en esta disposición se tomará como referencia lo previsto 
en su Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón de la actividad 
económica principal desarrollada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia 
incluido en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, conforme a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, y a los códigos que en la misma se contienen en relación con cada actividad.

Cuando en una empresa concurran, junto con la actividad principal, otra u otras que 
deban ser consideradas auxiliares respecto de aquélla, el tipo de cotización será el 
establecido para dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la empresa 
concurra con otra que implique la producción de bienes o servicios que no se integren en cv
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INSTITUCIONS A EUROPA

UNIÓ EUROPEA
(28 països)

CONSELL D'EUROPA
(47 països)

NO HI HA JERARQUIA ENTRE EL DRET 
INTERNACIONAL



NORMATIVA UNIÓ
EUROPEA NORMATIVA CONSELL D' EUROPA

2

TRIBUNAL
JUSTÍCIA UNIÓ

EUROPEA
(28? països)

CONVENI 
EUROPEU

DRETS
HUMANS
(47 països)

CARTA SOCIAL 
EUROPEA

(43 països = 9 + 34)

TRIBUNAL
EUROPEU

DRETS
HUMANS

COMITÈ
EUROPEU

DRETS
SOCIALS



3

CONSELL D'EUROPA

Conveni Europeu Drets
Humans

CARTA SOCIAL 
EUROPEA (originària

i / o revisada)

Tribunal Europeu Drets
Humans

COMITÈ 
EUROPEU 

DRETS SOCIALS



4

CONSELL D'EUROPA

CARTA SOCIAL EUROPEA 
originària (1961)

19 drets

Protocol Addicional (1988)
L’amplia amb 4 drets nous

protocol 1995
Procediment reclamacions 

col·lectives

CARTA 
SOCIAL 

EUROPEA 
revisada 

(1996)
31 drets

(19 + 4 + 8 
nous)

Espanya TÉ RATIFICADA la CSE originària en la 

seua totalitat i el Protocol de 1988




