
 
 

   
 

 

 

 

 

Recursos econòmics públics 

Prestacions del sistema de la seguretat social 
(actualitzacions en matèria de prestacions) 

 

 
Objectius 

 
 Facilitar el coneixement d’aquest tipus de prestacions per tal de situar-les dins del 

marc legal atenent a la seva tipologia i finalitat.  
 Conèixer les prestacions econòmiques que han estat transferides a l’àmbit 

autonòmic d’acord amb la seva vinculació al sistema de la seguretat social. 
 Conèixer els diferents criteris i instruments existents per tal de poder realitzar un 

diagnòstic social i econòmic. 

 Avaluar l’impacte que tenen les prestacions dins de l’àmbit social.  
 

 

 

Continguts 

 

1. Característiques i definició de les  prestacions econòmiques 
o Marc legal i competències de les diferents administracions. 

o Tipologia i finalitat de les prestacions. 
 

2.- Prestacions econòmiques de l'àmbit estatal: 
o Prestacions contributives. 
o Prestacions assistencials. 

o Atur i subsidis. 
 

3. Prestacions econòmiques transferides al l'àmbit autonòmic: 
o Prestacions no contributives. 
o Prestacions autonòmiques dins del sistema de la seguretat social. 

 
4. Criteris i instruments per al diagnòstic social i econòmic: 

o Recomanacions de cara a l’anàlisi de la situació econòmica de les famílies. 
o Instruments de valoració social. 
o Instruments de valoració econòmica. 

o Procediment tècnic i administratiu de la concessió d’ajuts. 
 
  

5. Avaluació i l’impacte de les prestacions econòmiques 
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Formadora 

 

Elsa Salgado  

Llicenciada en ciències polítiques i sociologia 
Diplomada en Treball Social 

Titulada en gestió i serveis comuns 
Tècnica en gestió de prestacions del sistema de la seguretat social i atur a la Direcció 
Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 
 

 

Dades d’impartició del curs 

 
Dies: 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2017.  

Horari: de 9.30 a 14.30h  (20 h presencials) 

Lloc:  Seu de Dincat. C/ Joan Güell, 90-92 – 08028 Barcelona     

  
 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

Període de preinscripció: del 3 de gener al 5 de febrer 2017 o fins esgotar les places. 

 

Preu de la inscripció: 260 €  (formació bonificable) – Places limitades! 

 

Per formalitzar la inscripció, cal: 

 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades que es 

demanen): 

Formulari d’inscripció 
 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander: IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  amb el 

concepte: Nom participant + PRES, i enviar el rebut de pagament, via mail a Oskar Ferrerons 

oferrerons@dincat.cat 
 

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: opoyatos@dincat.cat. 
 

(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat la matrícula d’acord amb 

aquestes instruccions). 

 

Informació d’interès 
 

• Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís sempre serà amb 

una setmana d’antelació abans de l’inici. 

• A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la 

realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs. 
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