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Nova normativa 2011


Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres



DECRET 384/2011, de 30 d'agost, de
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de
juliol, de la renda mínima d'inserció



Dispositiu control (pagament xec i entrevista
OTG)

Finalitat de la RMI
atendre les necessitats bàsiques
 afavorir la inserció o reinserció socials i
laborals
 a través de:


Prestació econòmica
 Actuacions de serveis socials, salut,
ensenyament i formació d’adults i d’integració
laboral


Requisits









Empadronats a Catalunya
2 anys de residència continuada a Catalunya
Llar independent almenys un any abans de la
data de sol·licitud
Edat: entre els 25 i els 65 anys
Ingressos de tota la unitat familiar dels darrers
12 mesos inferiors a l’import de la RMI que els
correspondria (nòmines, prestacions, economia
submergida)
Comprometre’s a participar en les activitats
d'inserció social i laboral
Dificultats d'inserció social i laboral afegides

No es pot accedir a la RMI si…







En els últims 12 mesos la unitat familiar ha tingut uns ingressos
que superen el SMI (altres prestacions públiques, ajuts o
subvencions, economia submergida)
Si el nucli de convivència familiar de la persona sol·licitant té
altres destinataris/àries de la RMI.
Si la persona sol·licitant que legalment té dret a percebre una
pensió alimentària del cònjuge o d'altres parents no la rep i no
ha interposat la corresponent reclamació judicial.
Només es presenta una problemàtica laboral derivada de la
manca o pèrdua de feina, i no s’acredita una dificultat social o
d'inserció laboral afegides i, per tant, que no es requereixin cap
tipus d'intervenció social i continuada.

No es pot accedir a la RMI si…
Qualsevol membre de la unitat familiar:







Ha causat baixa voluntària en el seu treball, ja sigui pel seu compte o
per compte d'altri, dins els 12 mesos anteriors a la sol·licitud
Està en situació derivada d'acomiadaments laborals, ERO o altres, es
troba en tràmit judicial o administratiu, i es comprova que la quantia
que han de rebre pot ser superior al còmput anual de la RMI.
Percep o ha percebut de manera indeguda qualsevol mena de
prestació pública, en els últims 5 anys, per causes que li són
atribuïbles.
Té béns mobles o immobles les característiques dels quals indiquen
que hi ha béns materials suficients per atendre la seva subsistència.

Obligacions
Aplicar les prestacions a les finalitats
corresponents.
 Comunicar els canvis de situació personal o
patrimonial que puguin modificar, suspendre
o extingir la prestació, en el termini d'un mes
 Signar i complir el conveni d'inserció
 Facilitar la tasca de les persones que han
d'avaluar-ne la situació i col·laborar-hi.


Obligacions
Reclamar qualsevol dret econòmic.
 No rebutjar una oferta d'ocupació adequada
 Participar en activitats de col·laboració social i
cívica
 No mendicar ni induir cap membre de la unitat
familiar a fer-ho.
 Romandre de manera permanent a Catalunya.
Absències excepcionals per un període màxim
d'un mes, sempre que sigui prèviament
comunicat i justificat.


Import RMI 2011









Prestació bàsica: 423,7 €/mes
1r, 2n i 3r membre addicional: 55,29 €/mes
A partir 4rt membre addicional: 35,59 €/mes
Import màxim RMI = SMI (641,40€/mes)
Quantia mínima no pot ser inferior al 25% de la
prestació econòmica bàsica (105,93€/mes)
Deduccions altres ingressos

Import RMI 2011
Membres unitat
familiar
1
2
3
4
5
A partir de 6

Prestació mensual

423,70 €
478,99 €
534,28 €
589,57 €
625,16 €
641,40 €

Altres canvis
Revisió de tots els expedients per
comprovar que reuneixen els requisits
de la nova normativa
 Revisió anual
 Durada màxima: 5 anys
 Silenci administratiu negatiu a partir 4
mesos des de la data de sol·licitud
 Pressupost limitat


