MODIFICACIONS SIGNIFICATIVES DEL PIRMI DE 1997-2012
(LLEI 10/1997, DE 3 DE JULIOL, DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ)

1) LLEI ORIGINAL VOTADA PER UNANIMITAT
LLEI 10/1997, DE 3 DE JULIOL, DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.
CONSELLER DE BENESTAR 1997: ANTONI COMAS I BALLDELLOU (CIU)

Aquesta llei va suposar una fita en la manera de tractar les situacions de pobresa per part dels
poders públics. Principals novetats que introdueix aquesta llei respecte la situació anterior:
 La RMI es defineix com una acció de solidaritat de caràcter universal que consisteix
en un instrument d’inserció mitjançant un tractament integral, i no solament
pecuniari, de les situacions de pobresa i marginació
 S’articulen un conjunt de mesures sectorials destinades a cobrir els diferents àmbits
de la vida personal i social. Aquestes mesures trenquen amb l’esquema que hi havia
fins aleshores, ja que no solament van encaminades a tenir efectes pal·liatius, sinó
també educatius, d’inserció social i laboral i preventius.
 Aquestes mesures sectorials s’incardinen en 5 blocs de prestacions: 1) d’urgència i
rescabalament; 2) accions de suport a la integració social, accions d’informació i
orientació i accions de suport per a la col·laboració cívica; 3) accions de formació
d’adults; 4) accions de suport a la inserció laboral i 5) proveïment d’una prestació
econòmica


2)

Per primera vegada el Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció
(PIRMI) és regulat per llei i se’l defineix com l’instrument idoni en la lluita contra les
situacions de pobresa i marginació.

PROPOSTES DE REFORMES ELABORADES PELS GOVERNS D’ESQUERRES

Durant els anys 2003-2010 aquestes han estat les reformes:


Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de
juliol, de la renda mínima d’inserció.
Canvis que introdueix:



Aconsegueix una estimulació de la inserció laboral de determinats col·lectius que
formen l’RMI, a través de l’increment de l’edat de no reducció dels ingressos
procedents de contractes de treball durant els 6 primers mesos dels fills menors de
25 anys fins als 30 anys i la deducció de només el 50% dels ingressos a partir del setè
mes de contracte, així com la no deducció en cap cas quan es tracti d’una persona
discapacitada.
Un tractament més lax en els requisits d’accés i/o manteniment de la prestació per
al col·lectiu de persones que es troben en pobresa severa (Acreditació d’una
residència continuada i efectiva a Catalunya, d’1 any; les absències justificades no
interrompen el còmput de la residència...)
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Una millora en les prestacions econòmiques que reben les persones destinatàries
traduïda en uns canvis en els requisits d’accés o permanència de determinats ajuts
complementaris a la prestació econòmica.
Millora el tractament de les famílies monoparentals, de manera que puguin
continuar percebent els ajuts complementaris de fills menors i de monoparentalitat
durant un any després que la prestació econòmica hagi estat suspesa o extingida per
inserció laboral. Es concedeix l’ajut complementari de monoparentalitat també a
aquelles famílies monoparentals que percebin pensió d’aliments igual o inferior als
180 euros mensuals.
Incorpora el suport al retorn dels catalans emigrats i els seus descendents, amb la
finalitat de facilitar la seva integració sociolaboral a Catalunya, recollint l’exempció
d’acreditar l’any de residència continuada i efectiva a Catalunya.
S’amplia la possibilitat de pròrroga anual dels pagaments de la prestació econòmica
de la renda mínima d’inserció a les prestacions complementàries.



Decret 408/2006, de 24 d’octubre, que modifica el Decret 339/2006, de 5 de
setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol.
Canvis que introdueix:



Aquest Decret ve a donar compliment a la mesura número 85 de l’Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana entre la Generalitat de Catalunya i els agents socials, signat el 16 de febrer
de 2005.
S’amplien en un 50% els imports atorgats a determinats ajuts complementaris, de
manera que s’equilibra l’import de la RMI a l’import del subsidi d’atur, del salari
mínim interprofessional, així com del conjunt de les prestacions de protecció pública.
S’implementen nous ajuts complementaris de tipus econòmic vinculats a la inserció
laboral, a l’efecte d’estimular l’esforç (contractats o que iniciïn una activitat
d’autònoms poden percebre un complement durant 12 mesos, mentre tenen la
prestació econòmica suspesa o extingida per inserció laboral).
S’implementa un nou estímul a la contractació de persones destinatàries de l’RMI
dels fills de les titulars que tinguin menys de 30 anys, deixar-los de computar
econòmicament a la unitat familiar i, per tant, no deduir els ingressos en concepte de
salari de forma indefinida fins assolir aquella edat.






 Decret 228/2008, de 18 de novembre, de modificació del Decret 339/2006, de de
setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció.
Canvis que introdueix:




Millorar la protecció del col·lectiu de famílies monoparentals i nuclears amb fills,
que veuran incrementat l’import de la seva prestació econòmica, en incrementar-se
l’import dels complements per a membres addicionals i els ajuts complementaris que
corresponguin, d’acord amb la seva situació familiar.
Modificar, racionalitzar i simplificar la gestió dels ajuts complementaris (es redueix
de 3 mesos a 1 mes la durada mínima exigida de l’ocupació per poder percebre els
ajuts complementaris; unificació, en un únic acte administratiu, les resolucions de
suspensió de la prestació econòmica i de concessió dels ajuts complementaris, en ser
coincidents en un mateix moment).
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Decret Llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció.
Canvis que introdueix:



Aquest Decret ve a donar compliment a la mesura número 102 de l’Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana 2008-2011 entre la Generalitat de Catalunya i els agents socials, signat el 17
de desembre de 2009.
Es modifica el període de càlcul per accedir a l’RMI, reduint de 12 a 6 mesos el
nombre de termini a tenir en compte en la valoració dels ingressos de les unitats
familiars, per tal que les famílies estiguin el menor nombre de mesos possibles sense
percebre cap tipus d’ingrés i facilitar-los el seu ingrés a l’RMI.
Es modifica, de manera transitòria, el nombre de mesos a tenir en compte en la
valoració, passant de 6 a 4 mesos per a les noves sol·licituds que es presentin a partir
de l’1 de juny de 2010, inicialment, per un període d’un any.





3)

CANVIS INTRODUÏTS PEL GOVERN DE CIU AMB SUPORT DEL PP

DES DE L’INICI DE LA IX LEGISLATURA, EL GOVERN DE LA GENERALITAT HA ANAT LAMINANT LA LLEI
10/1997 AMB DIVERSES MODIFICACIONS LEGISLATIVES.
CONSELLER DE BENESTAR I FAMÍLIA: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (CIU)



JULIOL 2011.- LLEI 7/2011, DEL 27 DE JULIOL, DE MESURES FISCALS I FINANCERES

L’article 62 de la Llei de Mesures introdueix les següents modificacions a la Llei 10/1997:









Modificació dels requisits per accedir a la prestació: Augment del mínim de residència
continuada a Catalunya d’1 any a 2 anys
No tenen dret a percebre la RMI la persona sol·licitant o qualsevol membre de la
unitat familiar amb dret a percebre altres prestacions públiques, sigui quin sigui el
seu import.
S’obliga al destinatari a romandre a Catalunya mentre es percep la RMI
S’amplia el termini que té la Generalitat per pronunciar-se sobre l’aprovació de cada
expedient, de 2 mesos a 4 mesos. Si en el termini de 4 mesos no s’ha comunicat
l’acord s’ha d’entre que la prestació ha estat denegada.
L’actualització de l’import de la prestació econòmica bàsica i dels complements es
farà atenent l’evolució econòmica general mitjançant la Llei de pressupostos de la
Generalitat corresponent, no anualment a través de l’IPC.
El còmput total mensual de l’import de la prestació econòmica de la RMI i els ajuts
complementaris no poden superar el salari mínim interprofessional
La durada màxima de la prestació, juntament amb les pròrrogues no pot superar
seixanta mensualitats. Excepte: titulars de 60 anys i aquells que presentin una
situació de pobresa severa mitjançant un informe d ’avaluació anual.
L’import màxim destinat a la prestació de la renda mínima d’inserció és el que fixa
anualment la Llei de pressupostos de la Generalitat.
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AGOST 2011.- DECRET 384/2011, DE 30 D'AGOST, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 10/1997, DE 3 DE
JULIOL, DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ.







La seva tramitació és exprés: aquest Decret és acordat pel Govern el dimarts 30
d’agost, el dimecres 31 d’agost es publica i el dijous 1 de setembre es comença
aplicar.
El Decret pateix un excés d’ultra vires, ja que va més enllà del que s’estableix via llei,
a:
- l’incloure un nou supòsit d’exclusió a la RMI: Les persones que només
presentin una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina,
que no acreditin una dificultat social o d'inserció laboral afegides.
- A l’entrada en vigor del Decret, seran revisats els expedients de l’RMI que es
trobin vigents per tal d’avaluar la possible pròrroga de la prestació, als
efectes de comprovar el compliment dels requisits establerts en aquesta
disposició reglamentària.
L’actuació del Govern de la Generalitat al establir “ex novo” nous requisits no regulats
a la Llei 10/1997 comporta una extralimitació il·legal, un excés en la seva funció
(“ultra vires”), que vulnera els següents preceptes legals:

a) La Disposició Final 1a. de la Llei 10/1997 en relació amb el seu l’article 6 i amb l’article
24.3 de l’EAC, que estableix que els drets a l’ àmbit dels serveis socials es gaudiran “d’
acord amb les condicions que legalment s’estableixin”.
b) L’article 37 de l’EAC, en la mesura que obliga a que el desplegament del dret es faci
per llei del Parlament.
c) L’article 9.3. de la Constitució Espanyola en la mesura que garantitza el principi de
legalitat i la jerarquia normativa.



MARÇ 2012.- LLEI 5/2012, DE 20 DE MARÇ DE MESURES FISCALS, FINANCERES I
ADMINISTRATIVES I DE CREACIÓ DE L'IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS
TURÍSTICS

L’article 80 de la Llei de Mesures introdueix les següents modificacions a la Llei 10/1997:
 Supressió de definir la RMI és un dret de caràcter universal.
 Augment del temps en què el titular s’ha de trobar en situació de no disposar dels
mitjans econòmics necessaris per atendre a les necessitats bàsiques (de 6 mesos
abans de la llei, a 12 mesos després de la llei)
 Incorpora el supòsit del Decret 384/2011, de 30 d'agost, per el qual s’exclouen com a
titulars a rebre la RMI les persones que només presentin una problemàtica laboral.
 Quan la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per aprovar tots els
expedients, els poders públics determinen els criteris objectius de prelació dels
expedients.
 L’abonament de la prestació econòmica s’ha d’efectuar un cop acordada la concessió
de la prestació, amb efectes a partir del primer dia del mes següent al de la data de
resolució del reconeixement del dret a la prestació econòmica.
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