
 

Compareixença al Parlament per presentar l’Informe per a 
la millora del programa de Renda Mínima d’Inserció i la 
creació de nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social 

 

Moltes gràcies Presidenta. Bona tarda diputades i diputats. 

Sóc aquí en representació d’ECAS, federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social. 

Abans de començar, agrair-vos la possibilitat de presentar en aquesta Comissió 

l’Informe per a la millora del programa de Renda Mínima d’Inserció i la 

creació de nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social que hem 

elaborat aquest més de setembre passat.  

Evitaré al màxim les dades -que per altra banda podeu trobar en l’Informe- per 

centrar-me en alguna de la informació que en podem treure. Concretament 

parlaré de tres aspectes que creiem que poden permetre introduir línies de 

treball a curt i mig termini: 

• La RMI dins del sistema de protecció 

• La cronificació i les tensions entre l’estar dins i estar fora 

• L’activació com a model d’aposta social 

 

El primer aspecte: el Programa de Renda Mínima d’Inserció dins dels 

sistemes de protecció social:  

La crisi actual està afectant a les institucions que fan funcionar el vincle social i 

la solidaritat, com per exemple el Programa de la RMI, però ho està fent més 

enllà del suposat efecte automàtic de pèrdua de recursos.  

Podem dir que la crisi de l’agost al voltant dels xecs nominatius i els canvis 

introduïts en la Llei han deixat també al descobert que no existeix una visió 

clara sobre quins han de ser ara els desafiaments per assegurar la 

cohesió social. 

Una de les dificultats més grans per poder abordar aquesta qüestió és que estem 

centrant el debat excessivament en la pregunta ¿qui ha de percebre la RMI? 

Com si la resposta que en trobem fos la solució al problema que tenim al davant. 

I no ho és. El problema és molt més ampli. Respondre qui ha de cobrar o no n’és 

només  una part.  

Cal saber – i aquesta és crítica i una autocrítica- que la RMI ha estat cobrint fins 

ara els forats, llacunes i deficiències existents en els sistemes dient-me 

“generals” de protecció social. Fins no fa gaire sí podíem dir que la RMI era 

l’última frontera: ningú que estigués en risc d’exclusió social deixava de 

percebre-la i com a societat disposàvem d’un marc institucional per contenir els 

processos d’exclusió. 

Podem dir que ha estat utilitzada durant molts anys, per acabar de donar 

cobertura a les múltiples situacions de necessitat social amb que com a societat 

ens hem trobat i a la que els altres sistemes de protecció no sempre arribaven. 

Per exemple la Pensió No Contributiva (PNC), ajuts per habitatge, beques pel 

menjador escolar, la Renda Activa d’Inserció (RAI), l’ajut de la Seguretat Social 

per fill a càrrec, el Plan Prepara, etc.  per no comptar amb les ajudes de la Llei 

de Dependència. 



Hem de reconèixer que malgrat aquest funcionament ha anat donant resposta 

social als problemes que ens hem trobat, s’han tapat les greus dificultats 

d’articulació que tenia. Els motius d’aquesta situació són múltiples, però 

alguns apunten directament a una necessitat de revisió i millora. 

Per exemple: 

• no disposem de criteris de redistribució homogenis (per exemple no es 

percep el mateix en el Pla Prepara, en la RMI o en la PNC, ni hi ha cap criteri 

compartit. Senzillament cadascun depèn d’administracions diferents  i s’han 

definit seguint criteris i possibilitats diferents)  

• no es controla com es complementen les diferents prestacions en una 

mateixa llar (pot donar-se per exemple que una persona té una vivenda social, 

té un ajut d’habitatge, percep una RMI i que a més té beques pel menjador 

escolar; al costat una altra persona que ha esgotat les prestacions contributives i 

no s’ajusta als criteris per percebre una RMI) 

• no es contemplen la situació econòmica i la composició familiar de la 

mateixa manera (per exemple la PNC es dóna a títol individual mentre la RMI és 

en funció de la composició familiar; per la seva banda la llei de la dependència es 

concedeix indiferentment de la situació econòmica de la persona o la família) 

• finalment, no es tenen previstos uns mínims mecanismes de traspàs d’un 

programa a un altre (per exemple fa temps que es creu que potser hi ha 

persones cobrant la RMI que haurien de percebre altres prestacions, pensions o 

ajuts, però no s’ha fet res per articular mecanismes de traspàs i ara s’actua de 

manera restrictiva i potser preipitada). 

  

 La nostra primera aportació és doncs que en el context actual de crisi cal 

gastar els recursos de manera eficient i per a fer-ho és imprescindible tenir 

una visió no només de la previsió de despesa sinó sobretot dels resultats 

en termes d’inclusió social i laboral. Cal doncs pensar en una cobertura 

social com la Renda Garantida de Ciutadania establerta en l’article 24 de 

l’Estatut que permeti atendre les persones que actualment la necessiten. 

Identificar qui són i ajustar els diferents mecanismes de suport de manera eficaç 

i equilibrada.  

Segon aspecte: una  disfunció en la que s’apunta en l’Informe és la 

referida al problema de la cronificació 

En la revisió i anàlisi de les diferents problemàtiques vinculades amb els grups 

de perceptors de la RMI, un d’especialment preocupant és el format pels que 

s’anomenen perceptors crònics. Es a dir, aquelles persones que superen un 

cert temps de permanència i que se les suposa difícilment inseribles laboralment.  

Pel que nosaltres hem pogut comprovar, es tracta de persones en una situació 

de vulnerabilitat personal provocada per l’edat, la salut física o psíquica, 

possibles addiccions, algun tipus de discapacitat, etc. o per la combinació de 

diferents d’aquests factors.  

 

Aquest és un tema que ens preocupa i molt perquè pot significar que quelcom 

no està funcionant i ens interessa saber el què. Cal fer una aproximació una 

mica més rigorosa, tant en dades com en conceptes, per clarificar què hi ha de 

realitat, però també què hi pot haver de prejudicis o d’una certa “deformació 

perceptiva”. 



L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques , IVALUA l’any 2010 ha 

realitzat un ambiciós Informe sobre el PIRMI. Entre altres variables caracteritza 

l’abast de la cronificació i del recidivisme – que significa sortides amb 

reentrades posteriors- i intenta vincular-ho amb variables sociodemogràfiques i 

les problemàtiques que caracteritzen les llars que participen en el PIRMI. Bé, en 

un període d’observació de sis anys es detecta que hi ha un 25% que continua 

en el programa i que al voltant d’un 6-7% van experimentar recidives. 

L’informe apunta que les  principals variables associades són, per ordre 

d’importància, pertànyer a l’ètnia gitana, superar els 45 anys d’edat, tenir un 

baix nivell formatiu, patir malalties cròniques o trastorns mentals i haver exercit 

la prostitució. Desgraciadament no aporta cap informació sobre els 

resultats obtinguts en termes de procés de treball personal en la millora de 

les competències socials i professionals.  

I això pot ser que s’hagi produït perquè hi ha una certa tendència a confondre la 

permanència en el programa amb el fracàs amb el treball realitzat. Per clarificar 

això, el primer que cal saber és que cronificació en el programa de RMI no 

és el mateix que cronificació en l’exclusió. Conèixer aquesta diferència és 

fonamental ja que explica permet entendre part del treball que realitzem els 

professionals. Cal una informació més precisa, perquè hem comprovat que 

també és cert que hi ha moltes persones que estar en el Programa de RMI els ha 

permès no caure en processos meus greus d’exclusió. I això ha estat possible 

malgrat aquesta persona encara segueixi necessitant el programa. 

D’acord amb aquestes dades, podem entendre que allò que marca la necessitat o 

no d’estar en el Programa de RMI  ja no pot seguir sent un conjunt més o 

més estable d’indicadors rígids. La realitat ha canviat molt i potser el  

programa ha d’ajustar-se a uns paràmetres d’inclusió social que ja no responen 

únicament al estar dins o estar fora. Hi ha moltes situacions, com per exemple la 

dels prop de 160.000 aturats que deixaran de percebre el subsidi vinculat a 

l’ocupació, en els que aquesta frontera queda desdibuixada: ¿Estan inclosos o 

exclosos?; ¿Fins quan?; no és tan clar donar una resposta que permeti pensar en 

el tipus de suport que alguns d’ells podran necessitar. 

  La segona aportació té a veure amb això: amb la necessitat d’introduir un ús 

flexible, intermitent, variable, en el programa. Segurament estem d’acord en 

que la  correlació entre la baixa qualitat dels processos d’incorporació social i el  

model d’alta precarietat social i laboral es bastant directa. Per tant,  hem de ser 

capaços d’introduir mecanismes que s’adaptin a una situació molt canviant 

com per exemple la flexibilitat i/o la diversificació.  

 

Finalment, de l’apartat de conclusions de l’Informe, ens interessa 

ressaltar alguns aspectes. 

El Programa de la RMI no és només una prestació econòmica, sinó sobretot un 

programa d’inserció i acompanyament. Està basat en una contraprestació 

que és un aspecte fonamental perquè indica l’orientació de las tasca a fer i 

l’horitzó social que tenim.  

Durant anys la característica fonamental d’aquesta contraprestació ha estat  una 

certa identificació entre inserció social i inserció laboral. S’ha entès la 

inserció i la integració com a accés al mercat de treball, subratllant sovint que 

aquesta possibilitat depenia en gran part d’aspectes i pràctiques individuals. Ja 



en els darrers anys hem vist com aquest plantejament ha comportat el que 

s’anomena “trampes de la pobresa”, és a dir, un accés al mercat de treball en 

precari.  

Ara això s’ha agreujat, perquè ni tan sols aquest accés a un mercat en precari és 

una opció fàcil. Cal revisar doncs la identificació entre inserció laboral i inserció 

social per tal que pugem incorporar nous elements on l’aspecte laboral 

segueixi sent el centre i el fonament, però molt trenats amb la formació i amb 

sistemes de servei a la comunitat. 

En un situació com l’actual tothom coincideix en que serà fonamental la capacitat 

de resposta davant dels nous reptes laborals. L’equilibri entre cohesió social i 

millora de la productivitat passen també per la persona. Això, en relació als 

perceptor de la RMI, suposa activar la persona per tal que pugui adaptar-se a 

aquests canvis i que ho pugui fer en condicions de d’aportar valor a l’empresa. 

La motivació i la formació són un tàndem que activem a partir de 

processos de participació i d’inclusió social. 

 com a tercera i última aportació comentar que en un moment com l’actual, la 

inserció passarà per que aquesta persona tingui les competències necessàries 

per treballar , però per poder-les adquirir, caldrà que s’activi ¿Què vol dir 

això? Que cregui que amb el seu esforç podrà transformar el seu futur. 

Això és el que nosaltres anomenem “acompanyament” i és una part fonamental 

del Programa de RMI.  

I ja per acabar, remarcar finalment els tres aspectes sobre els que hem 

insistit:  

• clarificar els nivells de cobertura i la complementarietat dels diferents 

sistemes;  

• capgirar la idea de estar dins-fora i deixar de pensar en una característica 

estàndard o fixa i  

• l’activació de les persones a través de construcció d’un futur professional i 

de sistemes de participació i servei a la comunitat 

Tres aspectes als quals n’afegeixo un últim i fonamental: des d’ECAS tenim clar 

que cal aprofitar aquesta crisi per millorar els sistema de protecció. Per 

fer-ho hem iniciat línies de col laboració amb els Departaments d’Empresa i 

Ocupació i de Benestar Social i Família. Però ja anticipem que l’acció 

transversal i coordinada és fonamentl i que, a hores d’ara, manquen condicions 

per aprofundir en aquesta línia i permetre noves pràctiques. Esperem que puguin 

donar fruit en els pròxims mesos.  

Moltes gràcies i resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
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