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DICTAMEN 16/2006 sobre el Projecte de decret **/2006, de ** 
de ***** de 2006, que modifi ca el Decret **/2006, de ** de ***** 
de 2006, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya per la Llei 7/2005, prèvia anàlisi i valoració per part de la Comissió de Tre-
ball de Polítiques Socials, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social en la sessió 
del dia 24 de juliol del 2006 aprova el següent

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

El 5 de juliol del 2006 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (en endavant, CTESC) un escrit tramès pel conseller de Treball i Indústria, 
en què sol·licitaven l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva 
tramitació, del Projecte de decret **/2006, de ** de ***** de 2006, que modifi ca el 
Decret **/2006, de ** de ***** de 2006, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 
de juliol.

La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres del Ple. La Comissió de 
Treball de Polítiques Socials es va reunir el dia 17 de juliol del 2006 amb la fi nalitat 
d’elaborar la proposta de dictamen.

Context normatiu

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 8.2, encomana a la Generalitat,  entre 
altres funcions, la de facilitar la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes 
en la vida política, econòmica, cultural i social. D’altra banda, l’article 52 de l’Estatut 
d’autonomia faculta la Generalitat per constituir institucions que fomentin la plena 
ocupació i el desenvolupament  econòmic i social en el marc de les seves compe-
tències. 

II. CONTINGUT

El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, tres articles, una disposició 
addicional i una disposició fi nal. 

L’exposició de motius constata que les modifi cacions a la confi guració de la renda 
mínima d’inserció introduïdes pel Projecte de decret s’emmarquen en el compliment 
de les actuacions previstes en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qua-
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. En conseqüència, s’am-
plia l’import atorgat a determinats ajuts complementaris; se n’implementen de nous, i 
es fi xa la quantia de la prestació bàsica de l’RMI per a l’any 2007. 
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D’altra banda, es fi xa com a sistema d’actualització dels nous imports anuals de tots 
els ajuts complementaris el previst a l’article 21 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, i es 
modifi ca l’article 17 del Decret de desplegament de la Llei 10/1997.

L’article 1 enuncia l’objecte del Decret.

L’article 2 modifi ca l’article 16, apartat 2.1 del Decret **/2006, de ** de ***, amplia la 
quantia dels ajuts complementaris que preveu l’article esmentat i n’afegeix de nous 
(apartats f, g i h).

L’article 3 modifi ca un dels supòsits que de no deducció de la prestació previstos a 
l’apartat 2.e) de l’article 17 del Decret **/2006, de ** de ***. 

La disposició addicional estableix l’import de la prestació bàsica de l’RMI per a 
l’any 2007; els imports mensuals dels ajuts complementaris; l’import diari per l’ajut 
d’hospitalització, com també el procediment de revalorització per als exercicis pres-
supostaris posteriors de la prestació econòmica i dels ajuts complementaris, d’acord 
amb l’article 21 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

La disposició fi nal regula l’entrada en vigor del Decret.

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC vol posar de manifest que es presenta un projecte de Decret que 
modifi ca un altre Decret, que recentment va dictaminar aquest Consell i que encara 
no ha entrat en vigor. 

D’altra banda, el CTESC considera que per coherència i claredat normativa, per fer 
més entenedora la fi nalitat i el contingut de la normativa sobre l’RMI i visualitzar mi-
llor el seu impacte social, hauria estat més adient incloure tot el conjunt de mesures 
previstes en aquest exercici en una sola norma reguladora i evitar-ne les reiterades 
modifi cacions. 

Tal com es va deixar clar en la valoració sobre l’anterior Decret, el CTESC creu que 
una modifi cació del programa de l’RMI exigeix una llei que derogui la Llei 10/1997 
i que suposi un nou model d’atenció, que, entre d’altres, creï la fi gura d’una renda 
garantida de supervivència per a qui es troba en situació de pobresa i no pot desen-
volupar els itineraris d’inserció fi xats en l’RMI. 

Segona. Es valora positivament que s’hagin afegit tres noves situacions en les quals 
es permeti continuar percebent la quantia bàsica de l’RMI o algun dels seus com-
plements en cas de contractació laboral. El CTESC considera que caldria parlar més 
que “d’inserció laboral” “d’incursió temporal al mercat de treball”. 

Tercera. En el dictamen del CTESC aprovat el 13 de juny del 2006 es deia que la 
Llei de l’RMI constitueix un recurs imprescindible que requereix la millora i adaptació 
permanents per tal d’adequar-se a l’evolució d’una societat cada cop més oberta i di-
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nàmica, així com a la nova realitat demogràfi ca, als nous patrons familiars i als canvis 
en les condicions del mercat de treball. També es va considerar que els preocupants 
indicadors d’increment de la pobresa, en molts casos de caràcter crònic, amb un alt 
grau de població amb difi cultats d’integració per motius diversos i complexos reque-
reixen un esforç d’adaptació de la gestió de l’RMI a aquesta nova realitat per tal de 
donar resposta efectiva i solidària a les persones que no tenen garantides les seves 
necessitats bàsiques. 

Quarta. El CTESC comparteix l’objecte d’aquest decret de creació dels nous ajuts 
complementaris vinculats a la inserció laboral per a les famílies de tipus nuclear o 
monoparentals i per a les persones soles. És evident que cal adaptar la normativa 
reguladora de l’RMI a la realitat sociolaboral del nostre país, on els percentatges de 
temporalitat i fl exibilitat en general fan que calgui garantir una certa estabilitat en els 
ajuts que reben les persones durant el seu procés d’inserció laboral, sempre incert 
inicialment com a conseqüència de la temporalitat o la insufi ciència de les retribuci-
ons que són percebudes parcialment o de manera no permanent. El CTESC consi-
dera que aquests nous complements permeten avançar en la doble funció de l’RMI: 
d’una banda, garantir els recursos convenients per respondre a les necessitats més 
bàsiques, i, de l’altra, afavorir la inserció o la reinserció social i laboral. 

Cinquena. El CTESC valora positivament que en aplicació de la mesura 85 de l’Acord 
estratègic s’incrementi de manera signifi cativa la prestació bàsica de l’RMI per a l’any 
2007 en passar de 349,45 euros mensuals a 385,00 euros. Tot i això es considera que 
caldria incorporar al Projecte de decret el compromís d’incrementar en un 22,7 % la 
quantia de la prestació bàsica de l’RMI tal i com estableix l’Acord estratègic. També 
es valoren positivament els increments en els ajuts complementaris per fi lls menors 
de setze anys, per fi lls disminuïts i per famílies monoparentals. 

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC proposa substituir en l’article 1, el concepte “disminució” pel de “disca-
pacitat”.

2. El CTESC proposa que en l’article 2 es modifi quin els límits de les edats de l’ar-
ticle 16.2.1 a): “ajut complementari mensual per cada fi ll i fi lla menor de 18 anys 
(...). Aquest ajut es podrà prorrogar fi ns a l’edat de 25 anys (...).

 A més, es proposa modifi car les quantitats de l’art 16.2.1 del Decret en el sentit 
següent:

 a) Substituir el  67,5 % pel 75 %
 b) Substituir el 135 % pel 150 %
 c) Substituir el 135 % pel 150 %
     

3.  En relació amb l’article 2, que modifi ca l’article 16.2.1 i en concret pels apartats f), 
g) i h), el CTESC considera que:
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 • pel que fa al contracte de durada mínima, hauria d’aclarir-se si aquesta durada 
mínima és inicial o pot assolir-se amb pròrrogues;

 • s’hauria de substituir el terme “temps total” pel de “temps complet”  o “jornada 
completa”;

 • hauria d’afegir-se “de la jornada habitual” després de 70%.

4. Pel que fa a la disposició addicional, el CTESC estima que caldria concretar les 
quanties corresponents a cada tipus de complement, de la mateixa manera que 
es determina quina serà la quantia bàsica de l’RMI per a l’any 2007. 

5. El CTESC recomana que els efectes econòmics siguin efectius a partir de l’1 de 
gener del 2006.

 D’altra banda, atès que les mesures previstes en aquest Decret afecten  persones 
amb una situació social molt precària, el CTESC recomana la publicació urgent 
d’aquest Decret per accelerar-ne l’aplicació. 

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret 
**/2006, de ** de ***** de 2006, que modifi ca el Decret **/2006, de ** de ***** de 2006, 
de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, i sol·licita al Govern que sigui re-
ceptiu a les observacions i recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 24 de juliol  del 2006

La presidenta     La secretària executiva
Mercè Sala Schnorkowski    Teresita Itoiz i Cruells
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PROJECTE DE DECRET **/2006, de ** de ***** de 2006, que 
modifi ca el Decret **/2006, de ** de ***** de 2006, de desple-
gament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol.

  
(en negreta els canvis respecte el 1r. Decret 2006)   

Des del naixement de la renda mínima d’inserció (RMI) l’any 1990, aquesta acció de 
solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb greus difi cul-
tats econòmiques i socials que els presta suport per atendre les seves necessitats 
bàsiques per a viure en societat, amb el recursos convenients per a mantenir-se i 
afavorir-ne la seva inserció, ha acollit a més de 100.000 persones, provinents o inte-
grades, en la seva majoria, per famílies de tipus nuclear -formades per pare, mare i 
fi lls/es- o per llars unipersonals. Això no obstant, en els darrers anys, s’ha evidenciat 
en la societat –i particularment en el si de la renda mínima d’inserció-, una variació 
en les estructures familiars i formes de convivència, materialitzat en el fort creixement 
de les famílies de tipus monoparental així com també de les persones individuals que 
viuen soles, motivat, entre d’altres causes, per l’elevat nombre de separacions.

Com a conseqüència d’aquests canvis, la renda mínima d’inserció ha anat adaptant 
la cobertura que atorga a les noves necessitats dels seus col·lectius. Així, doncs, 
la RMI s’ha regulat des dels seus inicis i abans de l’aprovació de la llei, pel Decret 
144/1990, el Decret 213/1991, d’1 d’octubre i pel Decret 228/1995, de 25 de juliol. 
Amb l’aprovació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,  de la renda mínima d’inserció, és 
va universalitzar la prestació i es va donar un tracte integral als instruments d’inser-
ció social i laboral per intentar evitar les situacions de pobresa i marginació. Com a 
desplegament d’aquesta llei es va publicar el Decret 306/1998, d’1 de desembre, la 
qual va se modifi cada pel Decret 118/2001, de 2 de maig, i el Decret 316/2001, de 20 
de novembre. Amb aquests Decrets es van introduir els nous ajuts complementaris 
ajustats a les necessitats o mancances de determinats col·lectius i es van modifi car 
lleugerament el tractament de la inserció laboral, entre d’altres coses.

Finalment, amb la publicació del Decret **/2006, de ** de *********, es va pretendre in-
cidir més profundament en l’estimulació de la inserció laboral, en millorar l’adaptació 
a la fl exibilitat laboral, en millorar el tractament de les famílies monoparentals, a am-
pliar les excepcions en la concessió o manteniment de la prestació en situacions de 
pobresa severa, a redefi nir el complement de dependència en determinats supòsits i 
a l’ampliació de la pròrroga anual dels ajuts complementaris mensuals.  
 
El 16 febrer de 2005 es fi rmà 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. Entre els diferents acords adoptats, en l’apartat corresponent a la 
inclusió social, hi fi gura la mesura número 85, en la qual s’insta com a mesura de tre-
ball  redissenyar la renda mínima d’inserció per tal d’adaptar-la al nou mapa d’exclusió 
social de Catalunya  amb vista a establir la percepció d’una renda que garanteixi uns 
ingressos de supervivència a aquelles persones en situació d’exclusió.
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Per a donar compliment d’aquest acord estratègic esmentat i per tal de continuar 
incidint amb la fi losofi a adoptada des dels inicis de la renda  mínima d’inserció 
de protegir amb major intensitat les famílies que més ho necessiten s’ha cregut 
convenient ampliar l’import atorgat a determinats ajuts complementaris que es van 
crear l’any 2001, els quals tindran un increment del 50%. Amb aquesta mesura, les 
famílies percebran mensualment un import que estarà a un nivell equilibrat si ho 
posen en relació a l’import del subsidi d’atur, del salari mínim interprofessional així 
com del conjunt de les prestacions de protecció pública.

D’altra banda, també s’ha valorat la necessitat d’implementar uns nous ajuts 
complementaris de tipus econòmic vinculats a la inserció laboral, als efectes 
d’estimular l’esforç que han de fer les persones destinatàries de la renda mínima 
d’inserció per a ésser contractats/des o els autònoms/es per iniciar una activitat en 
un règim especial de la Seguretat Social. Aquests ajuts permetran que aquestes 
persones destinatàries, en cas que siguin contractats/es o iniciïn una activitat en 
règim d’autònoms, puguin percebre un complement durant un període no superior a 
dotze mesos mentre tenen la prestació econòmica suspesa o extingida per inserció 
laboral. L’import d’aquest ajut complementari està referenciat en un percentatge de 
l’import de la prestació bàsica RMI vigent en cada moment.

Així mateix, el present Decret fi xa la nova quantia de la prestació bàsica de la RMI 
per a l’any 2007, que és el resultat d’aplicar, d’una banda, la mesura 85 de l’acord 
estratègic abans esmentat i, de l’altra, la regularització de la infl ació de l’any 2006 
prevista a l’article 21 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 
D’acord amb aquestes premisses, la prestació bàsica que a l’any 2006 és de 349,45 
euros mensuals passarà a ser de 385,00 euros amb efectes 1 de gener de 2007. 

Finalment, s’ha aprofi tat aquest nou Decret per fi xar com a sistema d’actualització 
dels nous imports anuals de tots els ajuts complementaris el previst a l’article 21 de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, que estableix la regularització dels endarreriments 
en concepte de desviació d’IPC i la seva previsió per a l’exercici següent. També 
s’aprofi ta aquest nou Decret per modifi car l’article 17 del Decret **/2006 de ** de 
*********,  per aconseguir un estímul addicional  a la contractació de persones 
destinatàries de la RMI dels fi lls/es dels/de les titulars que tinguin menys de trenta 
anys, deixant-los de computar econòmicament a la unitat familiar i, per tant, no 
deduint els ingressos en concepte de salari de forma indefi nida fi ns assolir aquella 
edat.

En virtut del que s’ha exposat, d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta dels consellers/es de Treball i Indústria, de Benestar i Família 
i d’Educació, i d’Educació i Universitats, escoltats el Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció, el Consell General de Serveis Socials, el Consell Sectorial 
d’Atenció Primària i el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i d’acord 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i el Govern de la Generalitat,
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DECRETO:

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest decret és la creació d’uns nous ajuts complementaris a la 
prestació econòmica de la RMI quan es produeixi una inserció laboral d’una de 
les seves persones destinatàries, així com la modifi cació de l’import atorgat als 
ajuts complementaris per fi lls/es menors de setze anys, per fi lls/es disminuïts/
des i per famílies monoparentals que fi guren a l’article 16.2.1 del Decret **/2006, 
de ** de ***, i la fi xació de la prestació bàsica de la RMI per a l’any 2007.

Article 2. Modifi cació de l’article 16.2.1 del Decret **/2006, de ** de ***

Es modifi ca l’article 16.2.1 del  Decret **/2006, de ** de ***, el qual queda redactat 
de la manera següent:

“16.2.1 A l’empara del que disposa l’article 3.1.f) de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, 
s’estableixen els ajuts complementaris següents:

a) Ajut complementari mensual per cada fi ll i fi lla menor de 16 anys per un import del 
75 % de la quantia abonada en concepte de primer membre addicional de la unitat 
familiar. Aquest ajut es podrà prorrogar fi ns a l’edat de 18 anys si el fi ll o la fi lla està 
cursant estudis que poden millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

b) Ajut complementari mensual per cada fi ll i fi lla que tingui reconeguda una disminu-
ció d’almenys un 33%, per un import del 150 % de la quantia abonada en concepte 
de primer membre addicional de la unitat familiar. L’ajut s’abonarà en qualsevol cas 
fi ns als 18 anys i més enllà d’aquesta edat si el tant per cent de disminució no arriba 
al 65%.

Aquesta prestació no serà compatible amb la que estableix l’apartat a) precedent.

c) Ajut complementari mensual per a les famílies monoparentals que no percebin 
pensió per aliments o que percebent-la aquesta sigui igual o inferior a 180 euros 
mensuals. L’import de l’ajut complementari serà equivalent al 150 % del còmput del 
primer membre addicional en la unitat familiar.

d) Ajut complementari mensual per a les persones soles el grau de dependència de 
les quals no en permeti la inserció laboral, l’import del qual serà equivalent a la pres-
tació econòmica bàsica de l’RMI dividida en dotze mensualitats.

S’entén per dependència la situació prolongada durant més d’un any d’atur sense 
haver obtingut un contracte de treball d’una durada mínima de tres mesos. No tindran 
dret al complement aquelles persones titulars que tinguin un grau de disminució legal 
reconegut igual o superior al 65.

e) La part proporcional diària de la prestació econòmica bàsica, a fi  d’atendre des-
plaçaments i despeses extraordinàries en cas d’hospitalització d’un membre de la 
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unitat familiar, amb un màxim de trenta dies dintre de l’any natural. Aquest màxim es 
podrà prorrogar en casos excepcionals a criteri de la Comissió Interdepartamental.

f) Ajut complementari mensual a les famílies de tipus nuclear en què alguna de 
les seves persones destinatàries s’hagi inserit laboralment mitjançant un con-
tracte de 3 mesos de durada mínima, a temps total o a temps parcial amb un mí-
nim del 70%, o s’hagi donat d’alta en algun dels règims especials de la Seguretat 
Social. L’import d’aquest ajut mensual serà el 35% de la prestació bàsica vigent 
en cada moment i tindrà una durada màxima de sis mesos.

g) Ajut complementari mensual a les famílies de tipus monoparental en què al-
guna de les seves  persones destinatàries s’hagi inserit laboralment mitjançant 
un contracte de 3 mesos de durada mínima, a temps total o a temps parcial amb 
un mínim del 70%, o s’hagi donat d’alta en algun dels règims especials de la Se-
guretat Social. L’import d’aquest ajut mensual serà el 35% de la prestació bàsica 
vigent en cada moment i tindrà una durada màxima de dotze mesos. A més, i de 
forma paral·lela, percebrà durant un màxim de dotze mesos l’import equivalent a 
la suma dels ajuts complementaris que estava percebent aquesta unitat familiar 
abans de la suspensió o extinció de la prestació econòmica. 

h) Ajut complementari mensual a les persones soles en què el/la titular s’hagi 
inserit laboralment mitjançant un contracte de 3 mesos de durada mínima, a 
temps total o a temps parcial amb un mínim del 70%, o s’hagi donat d’alta en al-
gun dels règims especials de la Seguretat Social. L’import d’aquest ajut mensual 
serà el 35% de la prestació bàsica vigent en cada moment i tindrà una durada 
màxima de dotze mesos.

16.2.2 Els ajuts a) b) c) d) i e) establerts a l’apartat anterior només s’atorgaran en 
els casos en què les persones benefi ciàries disposin únicament dels ingressos de la 
prestació econòmica de l’RMI.

16.2.3 Tots els ajuts que estableix aquest article seran gestionats pel Departament 
de Treball i Indústria. Els corresponents als apartats a) b) c) d) i e) del 16.2.1 se 
suspendran o s’extingiran quan desapareguin les condicions o circumstàncies que 
els hagin motivat, i també quan se suspengui o s’extingeixi la prestació econòmica 
que estableix l’article 16.1, amb excepció de l’ajut complementari a les famílies 
monoparentals de l’apartat c) quan es tracti d’una suspensió o extinció per in-
serció laboral. En aquest cas, els complements es mantindran durant un període 
màxim de 12 mesos.

16.2.4 Els ajuts corresponents als apartats f) g) i h) només s’atorgaran si aques-
ta inserció laboral comporta la suspensió o extinció de la prestació econòmi-
ca. Aquests ajuts s’atorgaran per a cada ocupació obtinguda sempre i quan la 
persona destinatària de la RMI tingui el seu expedient en estat de vigent. En el 
supòsit de segones o posteriors noves ocupacions la durada màxima de l’ajut 
serà el resultat d’haver descomptat el nombre de mesos anteriorment atorgats 
de la durada màxima prevista als apartats f) g) i h) de l’article 16.2.1 del Decret. 
La limitació del màxim de 12 mesos i 6 mesos d’ajut s’entén  referida a cada 
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persona destinatària que formi part de la unitat familiar i no com a topall de cada 
expedient.

Article 3. Modifi cació de l’article 17.2.e) del Decret **/2006, de ** de ***

Es modifi ca l’article 17.2.e) del  Decret **/2006, de ** de ***, el qual queda redactat 
de la manera següent:

“Qualsevol mena de remuneració percebuda a conseqüència d’un treball obtin-
gut per qualsevol fi ll/a menor de 30 anys”

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La prestació bàsica de la renda mínima d’inserció per a l’any 2007 serà de 385,00 
euros amb efectes 1 de gener de 2007.

Els imports dels ajuts mensuals complementaris de l’apartat a) b) c) i d) de l’ar-
ticle 16.2.1 del Decret **/2006, de ** de ***, per a l’any 2007 són els següents: 
per a cada fi ll/a menor de 16 anys **,** euros, per a cada fi ll/a amb un grau de 
disminució de com a mínim un 33% **,** euros, per a les famílies monoparentals 
**,** euros; per a persones soles amb grau de dependència que els impedeix la 
inserció laboral **,** euros.

L’import diari de l’ajut complementari per hospitalització d’un membre de la uni-
tat familiar de l’apartat e) queda fi xat per a l’any 2007 en **,** euros.

Per a l’any 2007, els imports dels ajuts mensuals complementaris per inserció 
laboral de l’apartat e), f) i g) de l’article 16.2.1 abans esmentat són els següents: 
per a famílies nuclears **,** euros, per a famílies monoparentals **,** euros i per 
a persones soles **,** euros.

Els imports mensuals de tots aquests ajuts complementaris s’actualitzaran anu-
alment de forma anàloga a com ho faci la prestació econòmica de la RMI, d’acord 
amb l’article 21 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de la data de la 
seva publicació al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
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