Secció segona
Renda mínima d'inserció
Article 62
Modificació de la Llei 10/1997
1. Es modifica la lletra b de l'article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, que resta
redactada de la manera següent:
"b) Que acreditin una residència continuada i efectiva a Catalunya, com a mínim, amb dos anys d'antelació a la
data de presentació de la sol·licitud. Les absències que no interrompin el còmput de la residència continuada i
efectiva s'han de fixar per reglament. També poden ésser sol·licitants les persones que acreditin que, dels
darrers cinc anys, n'han residit quatre a Catalunya de manera continuada i efectiva. Les persones sol·licitants
estrangeres que visquin a Catalunya han d'acreditar la residència legal."
2. Es modifica la lletra e de l'article 6.1 de la Llei 10/1997, que resta redactada de la manera següent:
"e) Que no disposin dels mitjans econòmics necessaris per a atendre les necessitats bàsiques de la vida. Es
consideren en aquesta situació les persones o les unitats familiars que no obtinguin durant els dotze mesos
anteriors uns ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció que correspongui al
mateix període. Es computa com a ingressos de la unitat familiar només la part de les pensions de jubilació,
invalidesa, viduïtat i orfenesa que percebi cada membre de la unitat familiar que no sigui el titular, que excedeixi
l'import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d'inserció. En el cas de conviure dues o més
unitats familiars, els ingressos conjunts de les persones que formen part del nucli de convivència familiar no
poden superar, per cada membre, la prestació bàsica de la renda mínima i aquests no poden disposar de béns
mobles o immobles que, per llurs característiques, indiquin de forma notòria que hi ha béns materials suficients
per a atendre la subsistència. En el supòsit de percepció d'ingressos irregulars, tant pel que fa a la quantia com
pel que fa a la periodicitat, s'ha de tenir com a referència la mitjana dels obtinguts durant els dotze mesos
anteriors a la sol·licitud."
3. Es modifica la lletra a de l'article 6.2 de la Llei 10/1997, que resta redactada de la manera següent:
"a) La persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar amb dret a percebre altres prestacions
públiques, ajuts o subvencions."
4. S'afegeix una nova lletra, la i, a l'article 7 de la Llei 10/1997, amb el text següent:
"i) Romandre de manera permanent a Catalunya mentre es percep la prestació econòmica, amb les excepcions
fixades per reglament."
5. Es modifica l'article 11.2 de la Llei 10/1997, que resta redactat de la manera següent:
"2. En cap cas el termini de la presa de l'acord definitiu no pot superar els quatre mesos des de la presentació
del projecte al Departament de Benestar Social i Família. Un cop vençut aquest termini, la prestació econòmica
s'entén denegada."
6. Es modifica l'article 21.1 de la Llei 10/1997, que resta redactat de la manera següent:
"1. L'import de la prestació econòmica bàsica, els complements per a membres addicionals i els ajuts
complementaris es poden actualitzar atenent l'evolució de la situació econòmica general mitjançant la Llei de
pressupostos de la Generalitat corresponent."
7. Es modifica l'article 21.3 de la Llei 10/1997, que resta redactat de la manera següent:
"3. El còmput total mensual de l'import de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció, juntament amb
l'import dels ajuts complementaris que es creïn per reglament, no pot superar el salari mínim interprofessional."
8. Es modifica l'article 23 de la Llei 10/1997, que resta redactat de la manera següent:
"Article 23. Pagament

"1. L'abonament de la prestació econòmica s'ha d'efectuar un cop acordada la concessió de la prestació, amb
efecte des del primer dia del mes següent al de la data d'entrada de la sol·licitud al registre corresponent de la
Generalitat o de la data en què s'hagi completat tota la documentació necessària per a acreditar la concurrència
dels requisits. El pagament d'aquesta prestació econòmica s'ha de fer per mesos vençuts i directament al titular.
No es poden produir endarreriments en el pagament superiors a un mes. El pagament dels endarreriments en
cap cas no pot superar l'import d'una mensualitat a més de la corrent. Excepcionalment, aquest pagament es pot
fer a l'entitat que atengui la persona destinatària, quan això pugui assegurar-ne la finalitat.
"2. El pagament té una durada màxima de dotze mensualitats dins un exercici pressupostari. Aquesta durada
pot ésser prorrogada en les circumstàncies que es determinin per reglament, el qual també ha d'establir la
durada màxima de la prestació i de les pròrrogues, que en cap cas no pot superar seixanta mensualitats de
manera acumulada. S'exceptuen d'aquesta limitació els titulars que en el moment d'assolir aquesta xifra tinguin
seixanta anys o més, els quals poden continuar percebent la prestació econòmica fins a fer-ne seixanta-cinc,
sempre que continuïn reunint la resta de requisits.
"Excepcionalment, i un cop superat el termini de les seixanta mensualitats, per acord de la Comissió
Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, es poden anar prorrogant anualment els expedients que
presentin una situació de pobresa severa mitjançant un informe d'avaluació.
"Els titulars d'expedients que han estat extingits per haver esgotat el període de seixanta mensualitats no poden
sol·licitar un nou expedient fins que no hagi transcorregut, com a mínim, un any des de l'extinció."
9. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 10/1997, que resta redactada de la manera següent:
"Tercera
"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. El Govern pot habilitar crèdits complementaris si ho permet la situació
econòmica financera de la Generalitat."
10. S'afegeix una nova disposició transitòria, la segona, a la Llei 10/1997, amb la redacció següent:
"Segona
"D'acord amb el que estableix l'article 23.2, els expedients de la renda mínima d'inserció que en la data
d'aprovació d'aquesta norma continuïn oberts i hagin superat el termini de seixanta mensualitats poden
continuar percebent la prestació per un període màxim de tres anys, sempre que compleixin els requisits,
període durant el qual els equips bàsics d'atenció primària han d'haver efectuat l'informe d'avaluació
corresponent descrit per l'article 23.2 per a continuar percebent la prestació.
"S'exceptuen d'aquesta limitació els expedients els titulars dels quals tinguin seixanta anys o més en el moment
de l'entrada en vigor d'aquesta norma."
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