
 

 

PS2021 834-1791            

Nòmines i Seguretat Social I + Prestacions SS 

 

 

                                 Treballadors en actiu, autònoms o treballadors major de 18 anys 

 

                                  30 + 15 hores  

  

                                  Aula virtual: Microsoft Teams 

        Ultima sessió presencial: 16 de novembre a la tarda. Sant Cugat del Vallès 

                

       

 

0834- Nòmines i Seguretat Social, I

Hores: 30 Formador: Xavier Garcia
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1791- Prestacions de la Seguretat Social

Hores: 15 Formador: Xavier Garcia
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Observacions:

Aula virtual: 

Nòmines i Seguretat Social, Nivell I. De 15,30 a 18,30 h.

Prestacions de la Seguretat Social. De 15,30 a 18,30 h.

Treball autònom fora de connexió

Dos dies, 2 hores, aprox.

Sessió presencial de tancament

C. Borrell 4, 08172 Sant Cugat del Vallès, de 15,30 a 17,30 h.

OCTUBRE

NOVEMBRE

A qui va adreçat?   

Durada    

Lloc de la formació    

Calendari   



 

 

 

Per a dur a terme la formació s'utilitzarà una metodologia dinàmica i 

participativa, que fomenti la interacció entre l'alumnat i el professorat. 

          

 

 

Nòmines i SS 

-  Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots 

els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes 

de les últimes reformes operades. 

- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació. 

- Comprendre la relació entre salari i treball. 

- Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència. 

- Identificar la utilitat del full de salari. 

- Conèixer els diferents apartats del full de salari. 

- Confeccionar nòmines amb diferents supòsits. 

- Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de 

treball, liquidacions i indemnitzacions, etc. 

- Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social. 

- Calcular bases de cotització a la Seguretat Social. 

- Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2. 

- Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social. 

- Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines. 

 

Prestacions de la Seguretat Social 

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

Metodologia    

Objectius 



 

 

    

 

  

Programació     

C

O 

Nòmines i SS 

1. El contracte de treball 
1.1. Definició 
1.2. Objecte i característiques 
1.3. Requisits 
 
2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes 
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2 
2.2. Elaboració i contingut 
 
3. Rebut de salaris 
3.1. El salari 
3.2. Salari i la seva regulació legal 
3.3. El full de salari com a element de prova 
3.4. El model oficial de full de salari i els seus 
apartats 
4. Nòmines 
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica 
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i 
l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina 
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents 
supòsits 
 
5. Cotització a la seguretat social 
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la 
seva importància 
5.2. El càlcul de les bases de cotització 
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat 
Social i el model oficial de nòmina 
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat 

Social 

Prestacions de la Seguretat Social 

1. El Sistema de Seguretat Social 
1.1. Definició. 
1.2. Nivells de protecció. 
1.3. Contingències protegides. 
1.4. Elements de les prestacions. 
1.5. Diferències entre pensions i subsidis. 
 
2. Prestacions de curta durada 
2.1. Incapacitat temporal. 
2.2. Maternitat/paternitat. 
2.3. Risc durant l’embaràs/lactància natural. 
2.4. Prestació per cura de menor malalt de 
càncer o altra malaltia greu. 
2.5. Prestacions i subsidis per atur. 
2.6. Autònoms: protecció per cessament a 
l’activitat 
 
3. Pensions vitalícies 
3.1. Pensió de jubilació. 
3.2. Incapacitat permanent. 
3.3. Prestacions per mort i supervivència 
(viduïtat, orfandat, a favor de familiars, auxili per 
defunció). 
 
4. Nivell no contributiu I SOVI. 
4.1. Pensions no contributives: 
4.1.1. Requisits d’accés i quantia. 
4.1.2. Pensió de jubilació. 
4.1.3. Pensió d’invalidesa. 
4.2. SOVI. 


