
Notificacions enviades als centres de Serveis Socials per la Direcció d'Acció 
Social 

Tema: NOTIFICACIÓ URGENT RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 

Aquest mail s'envia a les Direccions de Centres de Serveis Socials i a les direccions territorials de Serveis 
Socials i responsables serveis persones vulnerables 

 Bon dia, 

 Des de l'Òrgan Tècnic de la Renda Mínima d'Inserció ens comuniquen el següent: 

 "La nova Llei d’acompanyament de pressupostos estableix en la seu article 62 punt 9 
que es fixa el pressupost de la RMI segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat.  

 Atès que ja està esgotada la partida pressupostària destinada a la RMI us informem que 
enguany no serà acceptada cap més sol·licitud. 

 També seran desestimades per manca de pressupost totes les sol·licituds que s’hagin 
registrat a partir del dia 1/7/2011. 

 D’altra banda, la prestació màxima de la RMI és equivalent al salari mínim 
interprofessional segons la modificació de l’article 21.3 de la Llei del 97. 

 En conseqüència, es procedirà a regularitzar la prestació d’aquestes famílies que 
perceben un import superior amb efectes agost 2011. 

 Totes les actuacions es faran d’ofici" 

 Així doncs, aquestes mesures es concreten amb les següents accions: 

 En relació als expedients vigents: 

La nòmina del mes de juliol no s'abonarà per transferència bancària. Les persones perceptores de la 
renda mínima d'inserció rebran una carta (us adjuntem model) on s'indica que el cobrament es farà efectiu 
a partir del proper dia 5 d'agost mitjançant un xec bancari nominatiu garantit que es trametrà per 
correu certificat al domicili de la persona. El xec tindrà un període de vigència de 15 dies hàbils 
comptadors des de la data d'emissió. 

La nòmina del mes d’agost dels expedients vigents serà per un import màxim del Salari Mínim 
Interprofessional (21,38€/dia; 641,40€/mes o 8.979,60€/any). Així doncs totes aquelles persones que a 
través de la RMI i els seus complements cobraven un import superior al Salari Mínim Interprofessional 
veuran disminuït els ingressos de la RMI tenint en compte el topall que s'estableix. 

 Expedients de la RMI pendents: 

Totes les sol·licituds registrades a partir del dia 1 de juliol es desestimaran automàticament. 

Les sol·licituds presentades amb anterioritat a 1 de juliol i que encara no han estat resoltes quedaran en 
proposta d’aprovació però no hi ha data de quan podran passar a nòmina 

Noves sol·licituds: 

Enguany no serà acceptada cap més sol·licitud. 

 ------------------------------------- 



Tema: RE: NOTIFICACIÓ URGENT RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 

Bon dia, 

 En relació a la notificació que us he fet arribar referent a la Renda Mínima d'Inserció  comunicar-vos que 
hem donat la següent indicació al Dispositiu d'Atenció Telefònica Centralitzada (DATC) per tal que les 
persones que truquin puguin rebre la informació corresponent i no calgui traspassar la trucada a les 
Unitats de Gestió Administratives dels Centres. 

 INDICACIÓ AL DISPOSITIU D'ATENCIÓ TELEFÒNICA CENTRALITZADA (DATC) 

En relació als ciutadans que truquin manifestant que no han cobrat el PIRMI (renda mínima d'inserció) 
caldrà donar el següent missatge: 

El pagament de la prestació de la renda mínima d'inserció corresponent al mes de juliol no es farà a través 
de transferència bancària. Les persones perceptores de la renda mínima d'inserció rebran una carta 
notificant que el pagament del mes de juliol es farà a través d'un xec bancari nominatiu garantit. 
Posteriorment a aquesta carta rebran un correu certificat amb el xec corresponent per anar a cobrar a 
l'entitat bancària on té domiciliat el cobrament normalment. Per més informació poden trucar al 900 900 
500. 

Així doncs, totes les persones que truquin per aquest motiu es donarà la informació que us he ressenyat i 
no caldrà transferir la trucada a la UGA. 

Atentament, 

 


