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AJUTS a les PERSONES

AYUDAS a las PERSONAS

AJUTS ECONÒMICS i PRESTACIONS
catalanes

AYUDAS ECONÓMICAS y
PRESTACIONES catalanas

• Renda Mínima d’Inserció(RMI)

• Renta Mínima
Inserción(RMI)

• Ajuts d’Urgència Social

• Ayudas de Urgencia
Social

• Ajuts a l’HABITATGE. A més
t’assessorem sobre lloguer o
hipoteca.

• Ayudas a la VIVIENDA.
Además te asesoramos
sobre alquiler o
hipoteca.

A causa de l’enorme precarietat
Debido a la enorme
laboral, miserables pensions i els
precariedad laboral,
preus abussius de l’habitatge cada
miserables pensiones y
cop més ciutadans tenen dificultats los precios abusivos de
en arribar a final de mes. Per això
la vivienda, cada vez
més gent es veu en la necessitat de
más ciudadanos tienen
sol·licitar prestacions socials.
dificultades para
Volem informar-te de les prestacions
llegar a finales de
per pagar el lloguer o sol·licitar un mes. Por esto más gente
pis protegit de lloguer.
se ve en la necesidad
de solicitar
prestaciones sociales.
Por ello queremos
informarte de las
prestaciones por pagar
el alquiler o solicitar
un piso protegido de
alquiler.

AJUTS ECONÒMICS i
PRESTACIONS CATALANES
Un dels principals sistemes de l’Estat del Benestar és la
Seguretat Social(INSS), i dins d’aquest trobem la major part de
prestacions econòmiques de cobertura per a les persones. En
general, aquestes prestacions s’organitzen en dos grans blocs, el
sistema contributiu i el no contributiu.

PRESTACION
S
CONTRIBUTI
VES

algunes de les prestacions més conegudes del
sistema contributiu són:
• la prestació d’atur
• incapacitat laboral
• la jubilació…

Telèfon
generald’inform
ació INSS

• 900.166.565 … totalment gratüit

PRESTACION
S
NO
CONTRIBUTI
VES

• Programa temporal de protección por desempleo e
inserción- PRODI, és un subsidi d’atur, NO ÉS UN
DRET, que es cobra quan s’ha esgotat la prestació
contributiva per atur. La quantitat són 421’79
euros/mes fins a 180 dies com a màxim. Es
gestiona a les Oficines.Treball.Generalitat dins
la web redtrabaja.es
• prestacions familiars per fills a càrrec,
sotmeses a un límit d’ingressos de la unitat
familiar. Avissar però, que les quantitats a
cobrar són força baixes; uns 600 euros anuals.

És un dret de caràcter universal garantit pel
Sistema de Serveis Socials de Responsabilitat
Pública (Veure ART 4 RD 384//2011, de 30 de
Prestació
agost, de desenvolupament de la Llei 10/1997, de
econòmica de la 3 de juliol, de la renda mínima de inserció.). Té
Renda Mínima
com a finalitat ajudar les persones que no
d’Inserció(RMI) disposen dels mitjans econòmics suficients per
atendre les necessitats essencials de la vida en
la nostra societat, mentre es preparen per a la
inserció o reinserció social i laboral.

La RMI
(quantitats per • Unitat familiar d’1 membre: 426 euros
l’any 2014)
Per exemple, una persona sola que no te
ingressos, cobrarà 426 euros mensuals. Si te
ingressos per sota del que marca la taula
d’imports, també cobrarà una part proporcional de
la prestació: per exemple, si cobra 200 euros
mensuals d’ una activitat laboral parcial,
cobrarà, a més, 226 de RMI mensual.

També hi
ha establerts
uns
altres
complements
mensuals:(per
l’any 2010)

• Ajut complementari per fill menor de 16 anys:
40,53 euros
• Ajut complementari per fill disminuït: 81,06
euros
• Ajut complementari per a família
monoparental:81,06 euros
• Ajut complementari per a persona sola: ,51
euros
• Ajut complementari per hospitalització: 13,80
euros (diaris)
• Ajuts complementaris per a la inserció laboral
de:
• famílies nuclears: 144,94 euros (màx. 6 mesos)
• famílies monoparentals: 144,94 euros (màx. 12
mesos)
• persones soles:144,94 euros (màx. 12 mesos)

Tot i ser una prestació de la Generalitat,
aquesta prestació és tramita mitjançant els
Serveis Socials Bàsics dels municipis; per tant,
es tramita mitjançant el/la assistent social de
Serveis Socials. A tenir en compte
Es imprescindible conèixer que aquesta prestació
exigeix, a la persona que la cobra, una
contraprestació. De manera general, aquesta
contraprestació es tradueix en que la persona es
compromet a seguir itineraris d’inserció formatiu
i laborals. És per aquesta raó, que la RMI es
gestiona entre el Departament de Treball, el
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el
Com és
sol·licita la
RMI?

On és
sol·licita la
RMI?Nou Barris

Departament d’Educació.
Principals requisits d’accés
• Estar empadronat a Catalunya.
• Residència continuada d’un any a Catalunya.
• Que la persona sol·licitant o la unitat
familiar constitueixin una llar independent 1 any
abans de la data de presentació de la
sol·licitud.
• Edat entre 25 i 65 anys.
• No disposar d’ingressos suficients per
subsistir. Els 6 mesos anteriors la unitat
familiar no pot haver percebut més ingressos que
els que els correspondria en concepte d’ RMI. (*)
A partir de l’1 de juny de 2010, i per un període
d’un any, el càlcul dels ingressos d’accés a l’
RMI serà de 4 mesos.
• C.S.S.
Zona Nord
• C.S.S.
Zona Sud
• web Ajuntament amb la informació de RMI

Pensions no contributives per invalidesa i per
jubilació. Les pensions no contributives són uns

Pensions
no
contributi
ves

On és
sol·licita?Nou
Barris

ingressos econòmics mensuals adreçats a aquelles
persones que no tenen recursos suficients i no
poden acollir-se, per manca de cotització a la
Seguritat Social, a les pensions
contributives.Les pensions no contributives
atenen dos col·lectius:
• Les persones grans (de 65 i més anys).
• Les persones amb discapacitat (de 18 a 64 anys)
>>>més informació AQUÍ>>> web Ajuntament
• Oficina Acció Ciutadana Ciutat Meridiana
• Oficina Acció Ciutadana La Guineueta

Per a ampliar la informació o consultar una situació concreta
pots utilitzar els nostres recursos:
OFICINA D’INFORMACIÓN sobre les PRESTACIONS SOCIALS:
cada dijous 19 a 21h. Centre Porta-Sóller – Pça-Sóller
metro Llucmajor/Virrei Amat/Fabra i Puig

– Per a les persones soles que han tingut que
retornar al domicili dels pares o d’algun germà,
tindrà menys problemes per aconseguir l’ajut si
presenta que està empadronat en el domicili d’un
amic, on no hi consta cap familiar. En la majoria
dels casos, contaran als familiar com unitat
familiar, i per tant tindran en compte els seus
ingressos (això vol dir, que una pensió de
jubilació d’un pare, pot treure el dret a cobrar
una RMI al fill). Si no hi ha possibilitat de
presentar un padró diferenciat, s’ha d’intentar
que valorin l’ajut mitjançant la taula d’imports
de nucli de convivència, on les quantitats

Algunes
consideracions
importants:

mínimes són força més elevades :
s’hauria d’exposar que la persona ha retornat amb
els pares o germans de manera molt temporal,
només per la situació important de precarietat
econòmica.- El/La Treballadora socialus farà
preguntes per conèixer la vostre situació; es
gairebé imprescindible que ho faci, ja que la
sol·licitud ve amb uns ítems a emplenar
predeterminats.- Si la vostre situació de manca
d’ingressos ve originada per la precària situació
del mercat laboral, però teniu una extensa vida
laboral, us serà d’ ajut presentar la vida
laboral amb tots els anys cotitzats.
– Com podeu observar, les quantitats de la Renda
Mínima, són pràcticament per riure, però
mentrestant el salari mínim sigui tant baix com
l’actual (uns 650 euros/mes), la renda mínima mai
pujarà: una prestació que no cotitza, mai pot
estar per sobre del mercat laboral.

Les prestacions econòmiques d’urgència social, NO
SÓN UN DRET, tenen per finalitat atendre
situacions de necessitats puntuals, urgents i
bàsiques, de subsistència, com ara l’alimentació,
el vestit i l’allotjament.Es financen amb càrrec
als pressupostos de les entitats locals, d’acord
amb les competències que tenen en l’àmbit dels
serveis socials bàsics, segons la legislació
aplicable (llei 13/2006, del 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic).Són un
dret subjectiu?Segons la legislació aplicable no
estan considerades un dret subjectiu: les
situacions són valorades pels equips d’atenció

AJUTS
D’URGÈNCIA
SOCIAL

dels Serveis Socials, i tenen preferència les
persones o unitats familiars que tenen menors a
càrrec.Cal tenir en compteL’ajut econòmic formarà
part d’un pla de treball que s’estableix entre
els professionals de serveis socials, i les
persones usuàries del servei.Imports de l’ajutEls
imports d’aquests ajuts no estan regulats amb una
taula de quantitats, com en el cas de la Renda
Mínima. D’aquesta manera, els imports dels ajuts
poden variar, segons allò que
es sol·licita, i el municipi on ho fem, ja que no
hi ha un criteri únic establert per a tota
Catalunya. De totes maneres, els criteris
acostumen a tenir en compte tant els ingressos
com les
despeses; i això ho fa diferent de la majoria
dels ajuts, que en general mai tenen en compte
les despeses.On és sol·licita?Nou BarrisA les
oficines dels Serveis Socials del barri

