La Seguretat Social és un conjunt de prestacions econòmiques, serveis sanitaris, assistència i serveis socials
gestionats pels òrgans públics per a la protecció del conjunt de la societat.
L'Estat del benestar consisteix en l'aplicació d'una sèrie de mesures de caràcter públic que serveixen per
assegurar unes condicions socials, econòmiques i sanitàries mínimes i comunes per a tothom.
La Constitució Espanyola de 1978 recull als articles 41, 43 i 45 les obligacions de l’Estat per mantenir un règim
públic de la Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i prestacions socials en cas de
necessitat, així com reconeix el dret a la protecció de la salut i garanteix per part dels poders públics la
suficiència econòmica dels ciutadans de la tercera edat, és a dir, les pensions.
Actualment la regulació de la Seguretat Social es troba recollida al Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social (LGSS), aprovat per Real Decret 1/1994 de 24 de juny.
El seu camp d’aplicació s’estableix a:

Quan es realitzi una activitat professional
Quan s’acompleixin els requisits exigits a la modalitat contributiva
Quan es tracti de familiars o assalariats que estiguin a càrrec

Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)
Orientació Laboral
Orientació Laboral per a Joves
Links JovesCategoria de Links Joves: La seguretat Social

Documents
Llei General de la Seguretat Social [1]
Bases de cotitzacio 2010 [2]
Monogràfic Seguretat Social [3]
Constitucio Espanyola [4]

Enllaços
Secció "La seguretat Social" de Links Joves [5]

Mapa Jove
Secció "Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)" del Mapa Jove [6]
Secció "Orientació Laboral" del Mapa Jove [7]
Secció "Orientació Laboral per a Joves" del Mapa Jove [8]
Data del document: 29.03.2011

Links:
[1]

Page 1 of 2

http://barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/LLei%20General%20de%20la%20Seguretat%20Social.pdf
[2] http://barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/bases%20coti.pdf
[3] http://barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Monogr%C3%A0fic%20La%20Seguretat%20Social.doc
[4] http://barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Constitucio%20Espanyola.pdf
[5] http://barcelonesjove.net/links/2284/La seguretat Social
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