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Les persones sense cap ingrés a la
família o que estiguin en procés de
desnonament tindran prioritat per
accedir a cobrar el PIRMI. Segons
les entitats socials, podria implicar
que els altres no hi accedissin.

passen per davant, els altres que
també compleixen els requisits po-
drien no arribar a accedir mai a la
prestació, tenint en compte que ac-
tualment l’espera ja és important.

Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al (ECAS) va lliurar ahir al Govern
i als grups parlamentaris un docu-
ment de reflexions i propostes so-
bre el PIRMI que demana una re-
formulació global de la prestació.

Entre altres mesures, posa com a
prioritat que es reconegui el dret
subjectiu a rebre-la, d’acord amb el
que estableix l’Estatut. La Taula
d’Entitats del Tercer Sector coinci-
deix a denunciar que, amb la crisi, el
PIRMI s’ha convertit en un dret no-
subjectiu. El Govern l’ha lligat a una
partida tancada dels pressupostos,
que per a aquest 2012 és de 100 mi-
lions d’euros, 70 menys que els des-
tinats l’any passat.

Considerant que hi ha gairebé
25.000 receptors que cobren una

mitjana d’uns 450 euros al mes i
que per tant la despesa mensual su-
pera els 11 milions, el pressupost de
100 milions d’euros s’esgotaria
abans d’arribar a l’octubre. L’altre
càlcul de les entitats és que, amb els
100 milions pressupostats, només
es podrien atendre 18.000 casos
durant tot l’any.

El departament d’Empresa i Ocu-
pació evita especular sobre aquestes
hipòtesis i recorda que l’any passat
es va acabar ampliant la partida dels
130 milions inicials als 170 milions.
Però no garanteix que aquesta vega-
da es pugui fer perquè els pressupos-
tos generals del govern espanyol ho
han posat en perill. Les entitats so-
cials fa mesos que estan preocupa-
des per la possibilitat que aquest any
no hi hagi ampliació del pressupost,
i demanen polítiques de creixement
per incrementar els ingressos de
manera que es pugui invertir més en
polítiques socials.e
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BARCELONA. El Govern prepara
una modificació de la renda mínima
d’inserció, l’antic PIRMI, que farà
que les persones afectades per cir-
cumstàncies més greus tinguin pri-
oritat en l’accés a aquest ajut, se-
gons van confirmar ahir a l’ARA
fonts del departament d’Empresa i
Ocupació. La iniciativa es va plante-
jar al març dins dels grups de treball
contra la pobresa que impulsa el de-
partament de Benestar Social i Fa-
mília i, segons diversos assistents a
les reunions, els criteris i la seva
ponderació ja fa setmanes que estan
definits i es podrien començar a
aplicar aviat.

Els criteris que ara tindran més
pes en la valoració seran els relacio-
nats amb els ingressos, com ara la
falta total d’ingressos de la unitat fa-
miliar o l’acumulació de deutes. El
segon àmbit amb més pes serà el de
l’habitatge, en què es consideraran
urgents els casos de les persones en
procés de desnonament o que viuen
al carrer. Per acabar, i amb un pes
menor que els anteriors, es tindran
en compte circumstàncies perso-
nals i familiars com, per exemple,
tenir fills menors d’edat a càrrec o
ser víctima de violència de gènere.

Recel de les entitats socials
El Govern considera que la situació
econòmica fa necessari donar pri-
oritat als casos més urgents per as-
segurar que comencen a cobrar
l’ajut com més aviat millor i destaca
que la mesura s’ha definit conjunta-
ment amb les entitats socials. Tot i
que coincideixen amb el principi ge-
neral de prioritzar els casos urgents
i han participat en la definició dels
criteris, les entitats no avalen el fun-
cionament general del PIRMI i
mostren recels sobre aquests nous
canvis. Avisen que, si alguns casos

POLÍTIQUES SOCIALS

Els afectats per desnonaments
tindran prioritat per cobrar el PIRMI

El Govern prepara nous canvis en l’accés a la prestació que les entitats socials veuen amb recel

Una reforma de la prestació opaca i polèmica
Cronologia

01-08-11
Alguns beneficiaris del PIRMI
no reben l’ingrés d’aquest ajut

La polèmica esclata entre els bene-
ficiaris del PIRMI perquè el Go-
vern canvia, a l’agost, la concessió
de la prestació. Ho fa amb un xec
nominatiu a domicili en lloc d’un
ingrés a un compte corrent.

03-08-11
S’anuncia una reforma dels
criteris per rebre la prestació

El Govern anuncia que revisarà els
ajuts de la renda mínima d’inser-
ció per evitar fraus. Fins aquell
moment la cobraven 34.000 famí-
lies i, segons la Generalitat, amb la
crisi havia quedat desvirtuada.

28-08-11
S’aproven oficialment els nous
criteris per rebre l’ajuda

El Govern aprova l’enduriment del
PIRMI. A més d’allargar els termi-
nis de residència a Catalunya per ac-
cedir-hi, el decret deixa fora les per-
sones que tenen un problema labo-
ral “sense cap risc d’exclusió social”.

26-08-11
Mena i Cleries compareixen al
Parlament per donar explicacions

Els consellers d’Empresa i Ocupa-
ció i de Benestar Social, Francesc
Xavier Mena i Josep Lluís Cleries,
compareixen al Parlament. Defen-
sen la reforma perquè “arribi a qui
realment ho necessita”.

Conveni per mediar
en els desnonaments
El departament de Territori i Sos-
tenibilitat i Caixabank van signar
ahir un conveni perquè la Genera-
litat faci de mediadora en casos de
conflicte amb deutors hipotecaris
amb l’objectiu de trobar alternati-
ves als desnonaments. El conseller
Lluís Recoder confia que l’acord
aconsegueixi aquest resultat per-
què fins ara la majoria de les inter-
mediacions han estat satisfactòri-
es. D’altra banda, els promotors de
la iniciativa legislativa popular per
canviar la llei hipotecària van
anunciar ahir que han començat la
recollida de signatures a través de
la web www.quenotehipotequenla-
vida.org. Perquè la signatura sigui
vàlida és necessari un lector de
DNI electrònic.

Prioritats
Enprimerlloc
estindran
encompte
els ingressos,
l’habitatgeila
situaciófamiliar

REIVINDICACIÓ
Les entitats socials defensen

que els receptors del PIRMI ho
són perquè ho necessiten i que
se’ls ha de garantir que puguin

cobrar la prestació. PERE VIRGILI


