
LA SÍNDICA ALERTA QUE LES RETALLADES EN LA 

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ COL·LAPSARAN ELS 

SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA 

La defensora dels barcelonins decideix obrir una actuació d’ofici per garantir que 

les persones que ho necessiten tinguin accés a l’atenció social bàsica  

La demanda per beneficiar-se de la Renda Mínima d’Inserció creix a la capital 

catalana un 36%, en els darrers cinc anys, i l’atenció social bàsica, un 44% 

Vilà critica l’enduriment de les condicions per accedir a la prestació de persones 

amb risc d’exclusió i amb moltes dificultats per trobar una feina  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, alerta del efecte devastador 

que les retallades en la Renda Mínima d’Inserció (RMI) poden tenir entre la població més 

vulnerable fins al punt de col·lapsar els serveis socials de la capital catalana en un intent 

desesperat d’aquestes persones per sobreviure. 

Segons l’anuari estadístic de l’Ajuntament de Barcelona, en els darrers cinc anys la 

demanda per cobrar la RMI ha crescut a la ciutat un 36,3%, fins als 7.675 usuaris l’any 

2010. La síndica no admet com una prestació com la RMI pot deixar de ser un dret 

subjectiu, com fins ara, i passar a dependre d’uns pressupostos, quan cada cop hi ha més 

sol·licitants per l’efecte de la crisi. Segons Vilà, “es tracta de persones en risc d’exclusió 

que depenen totalment d’aquest ingrés per cobrir les seves necessitats bàsiques”.  

El passat 9 de juny, quan encara s’estava debatent la modificació de la regulació de la 

RMI al Parlament de Catalunya, Vilà va enviar una carta als presidents dels diferents 

grups municipals en la qual ja advertia que els canvis proposats pel govern català 

“repercutirien directament sobre els serveis socials municipals” de Barcelona, que hauran 

d’atendre a més persones. 

La síndica recorda els serveis socials estan desbordats i que des del 2006, l’augment 

d’assistència bàsica ha crescut a Barcelona un 44,4%. L’any 2010, l’ajuntament va 

atendre a 61.300 persones i la llista d’espera ja acumula un endarreriment significatiu. 



La Llei de Mesures Fiscals i Financeres, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 

27 de juliol, preveu l’enduriment de les condicions per a poder accedir a la RMI. La 

prestació deixa de ser un dret subjectiu i passa a dependre dels pressupostos. La síndica 

ha tingut coneixement que la Generalitat estudia desestimar automàticament per manca 

de pressupost les sol·licituds registrades a partir del 1 de juliol. 

A més, en un futur, les persones que vulguin accedir a la RMI hauran de portar dos anys 

empadronats -enlloc d’un com fins ara-, els ingressos a computar correspondran al darrer 

any i no als últims quatre mesos, i es limitarà el pagament a 60 mesos. Vilà creu que el 

canvi de model “comportarà una pèrdua de la cohesió social i significarà el pas d’un 

sistema preventiu cap a un altre de benèfic”.   

Ara, la síndica ha decidit obrir una actuació d’ofici per investigar les conseqüències que 

tindran les retallades a la capital catalana i garantir que totes les persones que necessitin 

assistència social bàsica i puguin tenir-hi accés, “sense cap discriminació ni dilació”, tal 

com figura a l’article 26 de la Carta de Ciutadania. 

Canvi habitual de domicili 

Els primer efectes negatius ja s’han començat a notar aquest agost perquè la Generalitat 

ha modificat el sistema de cobrament de la prestació. Des de l’1 d’agost, el pagament es 

fa mitjançant l’enviament al domicili d’un xec bancari i no a través d’un ingrés en compte 

com abans. La síndica critica que el canvi de sistema s’hagi fet sense previ avís i sense 

tenir en compte les circumstàncies personals. Vilà recorda que els beneficiaris de la RMI 

són persones que es poden veure obligades a canviar habitualment de domicili davant la 

dificultat de fer front als elevats preus de l’habitatge i fins i tot tenen dret a absentar-se un 

mes si prèviament han avisat al tècnic que els gestiona la RMI.  

Moltes persones beneficiàries, en veure que no els havien ingressat la RMI com fins ara, 

s’han dirigit a l’Ajuntament de Barcelona i s’han trobat amb uns serveis socials que no 

donaven a l’abast, amb molt personal de vacances, i desinformats perquè la Generalitat 

no havia comunicat al consistori aquest canvi. Els serveis socials ja han atès famílies que 

no disposaven de cap tipus de recurs. 

La síndica s’ha entrevistat recentment amb un grup de treballadors socials municipals, 

que s’encarreguen de tramitar les RMI. Els professionals han mostrat la seva preocupació 

a Vilà pels problemes que generarà la introducció de la nova llei i pel fet que no se’ls hagi 

consultat ni informat dels canvis. Van assegurar que moltes persones depenen de la 

prestació per menjar o pagar les medicines i temen que algunes s’hagin quedat sense 

sostre en no poder pagar l’habitació rellogada on viuen. 

Els treballadors municipals afirmen que les retallades repercutiran en la resta d’usuaris de 

l’atenció social bàsica de Barcelona perquè augmentarà la demanda de moltes altres 

prestacions socials i neguen que existeixi un frau tan gran com el que ha suggerit la 

Generalitat. En alguns centres barcelonins on es tramita la RMI s’ha posat un servei de 

vigilància per evitar incidents. 



La RMI forma part del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció 

(PIRMI) que va posar en marxa el 1990 la Generalitat de Catalunya per cobrir les 

necessitats bàsiques i afavorir la inserció socio-laboral dels beneficiaris. Els treballadors 

han assegurat a la síndica que no s’inverteix en polítiques formatives i que el PIRMI no 

funciona com a programa d’inserció laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


