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PROPOSICIÓ DE LLEI D'INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER L'ESTABLIMENT D'UNA 

PRESTACIÓ DENOMINADA PRESTACIÓ D'INGRESSOS MÍNIMS EN L'ÀMBIT DE PROTECCIÓ DE 
LA SEGURETAT SOCIAL 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
I 

 
En el moment actual en què ens trobem, els efectes de la crisi han fet minvar l'estat de benestar, el nivell 
de desocupació ha pujat a uns nivells històrics i s'ha produït una caiguda estrepitosa de l'ocupació, s'han 
realitzat una sèrie de modificacions legislatives que han repercutit en la despesa social, afectant a la 
cobertura del sistema de garantia de rendes. 
 
Més enllà de la dada oficial d'atur registrat situat en un 23%, la xifra de demandants d'ocupació és de 
5.892.226 persones, de les quals 3.140.821 són dones. La desocupació entre els joves de 16 a 24 anys 
se situava a finals de 2014 en el 51,80%. El nombre de llars amb tots els seus membres actius en atur es 
continua situant en xifres escandaloses a principis d'any amb un total d'un 1.766.300. 
 
L'actual crisi ha posat en evidència, i de forma dramàtica, la inadequació del nostre sistema de garanties 
de renda davant els coneguts efectes d'augment de la pobresa. A Espanya, més de 12,8 milions de 
persones es troben en risc de pobresa o exclusió, la pobresa severa afecta 3 milions de ciutadans; fort 
increment de les llars amb tots els seus membres a l'atur, increment del nombre de llars sense cap ingrés, 
l'augment del nombre d'aturats de llarga durada i la reducció de les seves taxes de cobertura en el 
sistema d'atur. Si podem parlar d'un sector de la població, on les taxes de pobresa es posen més de 
manifest en el nostre país, és sens dubte en els menors de 16 anys, on la pobresa infantil ascendeix a un 
26,7%, això suposa més de 2,1 milions de nens. 
 
La necessitat de reforçar l'actual sistema de protecció social i d'aportar solucions és absolutament 
imprescindible. Més enllà de les dificultats econòmiques per les quals travessa l'economia espanyola, la 
protecció de les persones amb escassa o cap cobertura social pública és una exigència social, cívica i 
democràtica. 
 
Les reformes de la protecció per desocupació, lluny d'haver-se adaptat a l'actual mercat de treball i de 
donar respostes al constant augment de la desocupació, han donat com a resultat una política de 
contenció de la despesa, reduint els seus índexs de cobertura, precaritzant-se no només el mercat laboral 
sinó també la prestació per desocupació, que no arriba a oferir una cobertura adequada ni respecte a la 
població a protegir ni respecte a la durada de la percepció. 
 
Amb els actuals instruments de protecció social, no s’assoleix la protecció de a tots els ciutadans que es 
troben en situació de necessitat. Mentre que les prestacions per desocupació només protegeixen el 
56,49% dels treballadors aturats i amb una cobertura majoritàriament de caràcter temporal, en l'àmbit de 
protecció que s'ofereix des d'altres administracions públiques que proporcionen les rendes mínimes 
d'inserció, es reflecteix una taxa de cobertura a la totalitat de l'Estat que amb prou feines supera la xifra 
del 5,48 ‰. 
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Dins l'àmbit de la Seguretat Social, les prestacions per fill a càrrec són manifestament insuficients per 
alleugerir mínimament la pobresa infantil. A més de beneficiar un col·lectiu molt petit al condicionar-se a 
un nivell de renda certament baix, essent la seva quantia mensual irrellevant, a més d'estar congelada 
des de l'any 2000. 
 
El sistema de protecció social, en l'actual context, no abasta a protegir les noves situacions que s'estan 
presentant. El sistema de la Seguretat Social, malgrat la seva importància, no està donant la resposta 
adequada a l'evolució de les necessitats socials i econòmiques degudes als canvis per la crisi. Aquesta 
obligació social, que exigeix ampliar i completar els sistemes de protecció social i seguretat econòmica, 
explica la necessitat de crear un model que impliqui la garantia d'ingressos mínims a tot individu mancat 
de recursos. 
 
A l'Estat li correspon dins de la seva funció redistributiva, intervenir en l'economia amb l'objectiu de 
canviar la distribució de la renda, d'acord amb els principis de solidaritat i igualtat social. A través de 
mecanismes com els impostos, i mitjançant la despesa pública, l'Estat distribueix l'ingrés i la riquesa 
socialment generada per donar cobertura a les necessitats socials bàsiques que ho necessiten, i amb 
això assolir objectius com la igualtat, la reducció de la pobresa , o la integració social i laboral. 
 
Entre aquesta cobertura es troba la protecció a les persones davant del risc de pèrdua o manca 
d'ingressos, a través del nostre sistema de la Seguretat Social que s'estableix com un instrument de 
prevenció de la pobresa. El principal origen de la pobresa és la manca d'ocupació i les prestacions de la 
seguretat social en el cas dels actius, reemplacen la manca d'ingressos deguda a una impossibilitat de 
treballar (incapacitat temporal, permanent o gran invalidesa), o deguda a la pèrdua de l'ocupació 
(prestació per desocupació contributiva, assistencial, RAI, Prepara, Prestació d'Activació per a l'Ocupació, 
...). 
 
La correcció d'aquestes situacions ha de ser una prioritat per a l'Administració General de l'Estat, 
procurant i assegurant una intervenció pública en la cobertura i prestació de serveis i garanties 
essencials. Tots els ciutadans i ciutadanes han de tenir garantida una adequada protecció social pública. 
 
L'objectiu per tant és el de garantir uns ingressos mínims a tots aquells ciutadans que podent i volent 
treballar no poden fer-ho i per això no tenen recursos que els permetin viure amb dignitat i els actuals 
instruments de protecció social no donen resposta. És precisament davant d'aquesta situació on creiem 
necessari que s'ha d'intervenir; incrementant la despesa social, perquè a tots aquests ciutadans, el 
sistema de protecció social, els garanteixi un mínim. Es tracta de configurar i ampliar el sistema de 
protecció social actual, perquè pugui emparar les situacions noves que ara es plantegen. Per això en 
aquest moment es fa imprescindible adequar jurídica, política i socialment a la nova realitat social que ens 
trobem. 
 
Davant aquestes situacions, el legislador estatal ha d'intervenir amb noves prestacions, l'objectiu final 
sempre ha d'anar dirigit al reforç de les prestacions actuals, i mai al detriment o subsumir altres 
preexistents, per aquest motiu es fa més necessari que mai l'increment de despesa social per part de 
totes les administracions. En primer lloc des de l'Administració General de l'Estat, a través de la creació 
d'una nova prestació econòmica que garanteixi unes condicions mínimes d'aquells ciutadans que no 
tenen rendes. En segon lloc, l'esforç també s'ha de dirigir a les comunitats autònomes perquè mantinguin 
en alguns supòsits i reforcin en altres, les seves prestacions d'assistència social; així com, si és el cas, 
l'esforç que fins ara realitzen les administracions locals. 
 
En aquestes circumstàncies, cal donar una resposta urgent a totes les persones que es troben en 
aquesta situació de manera que no es vegin abocats a situacions de pobresa i exclusió social. Per a això 
proposem la creació d'una Prestació d'Ingressos que asseguri uns recursos mínims als 
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ciutadans, per atendre les necessitats essencials. Aquesta Prestació, es configura com un element més 
de la política econòmica i social per mitjà de la qual, es garanteixi l'accés a la protecció social de la 
població que a dia d'avui no està sent emparada per cap prestació. 
 
La instauració d'aquesta prestació es dirigiria als més de 1.800.000 llars amb una renda per càpita és 
inferior 5.837 euros anuals. Els efectes de la pobresa i l'increment de població pobra té rostre de dona, un 
1.472. 779 persones que componen aquestes llars i que serien beneficiaris potencials d'aquesta 
prestació, són dones, enfront dels 678. 221 homes. 
 

II 
 
La finalitat d'aquesta iniciativa legislativa popular, és la creació d'una nova prestació que amplia l'acció 
protectora de la Seguretat Social. La Prestació d'Ingressos Mínims, està destinada a garantir uns 
ingressos que assegurin unes condicions bàsiques per atendre les necessitats més essencials a les 
persones que, amb disponibilitat per treballar, no tenen ocupació i d'uns recursos econòmics mínims per a 
si i, si escau, per als familiars al seu càrrec. 
 
La Prestació d'Ingressos Mínims es configura com una prestació de dret subjectiu emmarcada en el nivell 
no contributiu de la Seguretat Social. El finançament s'ha de garantir via impostos, a través dels 
pressupostos generals de l'Estat, aquesta ha de respondre als criteris d'eficiència i suficiència ia més 
contribuir a aconseguir una major cohesió social i territorial. 
 
Els principis inspiradors d'aquesta prestació, a l'hora del seu reconeixement es basen, en la igualtat des 
del punt de vista de la no discriminació en l'accés a la prestació, l'equitat dels ciutadans en el 
reconeixement de la mateixa i la universalitat del dret als ciutadans que reuneixin els requisits per obtenir-
la. 
 
La naturalesa jurídica de la Prestació d'Ingressos Mínims, com a desenvolupament i ampliació de l'acció 
protectora de la seguretat social, respon als principis de: 
 
Exigibilitat; es configura aquesta nova prestació com a dret subjectiu, per tant està garantida i és exigible 
sense que pugui condicionar-se a les disponibilitats pressupostàries. És a dir, les persones que reuneixin 
els requisits que s'estableixin tindran dret a percebre i l'Administració General de l'Estat està obligat a 
concedir. 
 
Subsidiarietat; ens trobem davant d'una prestació de caràcter econòmic que s'atorga quan no és possible 
l'accés a altres prestacions, bé per haver-les esgotat prèviament, bé per no reunir els requisits previs per 
a la seva concessió. 
 
Compatibilitat; aquesta prestació és incompatible amb altres prestacions del sistema de seguretat social, 
tant del nivell contributiu com del no contributiu. 
 
Dret Personal; el seu caràcter personal la converteix en una prestació intransferible i inembargable. 
D'altra banda, aquesta prestació no és exportable ni enquadrable entre les prestacions especials en 
metàl·lic no contributives. 
 

III 
 

La incorporació a l'ordenament jurídic de la nova prestació es realitza mitjançant la modificació del Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat 
Social, addicionant un nou capítol X en el seu títol II, com a expressió formal de la plena integració de la 
prestació no contributiva d'ingressos mínims dins de l'acció protectora de la Seguretat Social i introduint 
altres modificacions complementàries. 
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Aquest nou capítol X, consta de nou articles i regula l'objecte de la protecció, els requisits d'accés, el límit 
de rendes, la quantia de la prestació, la durada i dinàmica, els drets i obligacions dels beneficiaris, les 
incompatibilitats i la seva règim financer i de gestió. 
 
La quantia de la prestació s'estableix en el 80 per 100 de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples 
mensual vigent en cada moment. La prestació s'ha d'incrementar per cada menor o familiar a càrrec de la 
persona beneficiària en la quantia que es disposi anualment en els pressupostos generals de l'Estat. 
 
Seran beneficiaris d'aquesta Prestació no contributiva d'Ingressos Mínims les persones que siguin majors 
de divuit anys i menors de seixanta-cinc, resideixin legalment en territori espanyol i ho hagin fet de forma 
ininterrompuda en els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud de la prestació llevat que siguin víctimes 
de tracta d'éssers humans o víctimes de violència de gènere, no puguin accedir a prestacions o ajudes 
dirigides a les persones desocupades, no tinguin recursos econòmics i es troben inscrits com a 
demandants d'ocupació en els termes indicats en la llei, 
 
Pel que fa al requisit de carència de rendes el llindar se situa en el 75 per 100 del salari mínim 
interprofessional vigent en cada moment, amb exclusió de les pagues extraordinàries, en còmput anual. 
En el supòsit d'unitats familiars, la renda per càpita de la mateixa no ha de superar la mateixa quantia. En 
tot cas, s'exclouen del còmput determinades rendes o ingressos com les prestacions familiars en la 
modalitat no contributiva, les prestacions derivades de l'atenció a persones en situació de dependència, 
els ajuts o prestacions a favor de la infància, entre d'altres. 
 
Finalment el text introdueix modificacions complementàries, entre les quals hi ha la introduïda en el Reial 
Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en 
l'ordre social, mitjançant dos articles, tres disposicions addicionals, tres finals i una de derogatòria. 
 

IV 
 
La present iniciativa legislativa popular, té com a objectiu principal l'establiment i regulació d'una nova 
prestació econòmica de dret subjectiu del sistema de la Seguretat Social dintre del nivell no contributiu, 
com a desenvolupament del principi rector consagrat en l'article 41 de la Constitució Espanyola segons el 
qual els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que 
garanteixi l'assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment en 
cas de desocupació. 
 
Per la seva banda, l'article 149.1.17a CE atribueix a l'Administració General de l'Estat, competència 
exclusiva sobre legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sense perjudici de l'execució 
dels seus serveis per les comunitats autònomes. 
 
Des de l'aprovació de la Constitució el 1978, la construcció del model de protecció social a Espanya ha 
quedat en gran mesura en mans de l'Estat a través de la Seguretat Social; peça fonamental, en termes 
quantitatius i qualitatius, de la política social. Es fa, doncs, imprescindible la intervenció de l'Estat per 
liderar una resposta satisfactòria a les urgents necessitats socials a través d'una adequada implicació dels 
diferents nivells territorials. 
 
La Prestació no contributiva d'Ingressos Mínims és un dret subjectiu que es fonamenta així en l'article 41 
de la Constitució quan prevé l'obligació dels poders públics d'atendre les situacions de necessitat, 
especialment en cas de desocupació. Precepte que s'ha d'entendre d'acord amb altres atribucions 
atorgades als poders públics per la nostra Constitució com són el respecte a la dignitat de la persona com 
a fonament de l'ordre polític i de la pau social (article 10.1 CE), la promoció de les condicions per 
aconseguir que la llibertat i la igualtat dels individus i grups siguin reals i efectives (article 9.2 CE ); 
l'obligació de promoure les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució 
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de la renda regional i personal més equilibrada (article 40) i la protecció social, econòmica i jurídica de la 
família (article 39.1). 
 
 
 
ESTABLIMENT D'UNA PRESTACIÓ ANOMENADA PRESTACIÓ D'INGRESSOS MÍNIMS EN L'ÀMBIT 
DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL 
 
 
Article primer. Ampliació de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social. 
 
Es modifica la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 38 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social, per afegir amb el contingut següent un 
segon paràgraf : 
 
"La prestació no contributiva d'ingressos mínims s'atorgarà d'acord amb la regulació que de la mateixa es 
conté en el capítol X del títol II d'aquesta Llei." 
 
 
Article segon. La prestació no contributiva d'ingressos mínims 
 
S'incorpora un nou capítol, el capítol X, al títol II del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social, en els següents termes: 
 
 

Capítol X 
 

LA PRESTACIÓ D'INGRESSOS MÍNIMS 
 
1. Objecte de la protecció. La prestació d'ingressos mínims és la prestació de modalitat no contributiva del 
Sistema de Seguretat Social destinada a garantir uns ingressos adequats a les persones que, amb 
disponibilitat per treballar, no tenen ocupació i d'uns recursos econòmics mínims per a si i, si escau, per 
als familiars al seu càrrec. 
 
2. Beneficiaris. 1. Tindran dret a la prestació d'ingressos mínims les persones que compleixin els 
següents requisits: 

a) Ser major de divuit i menor de seixanta-cinc anys d'edat. 

b) Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet de manera ininterrompuda en els sis mesos 
anteriors a la data de sol·licitud de la prestació. Aquest període de residència no és exigible a les 
persones víctimes de tràfic d'éssers humans ni a les víctimes de violència de gènere. 

c) No tenir recursos econòmics en els termes que estableix l'article següent. 

d) No reunir els requisits per al reconeixement o represa de prestacions per atur en els nivells contributiu 
o assistencial, renda activa d'inserció o altres ajuts o prestacions econòmiques previstes en programes 
temporals de protecció per desocupació. 
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e) Trobar-se inscrit com a demandant d'ocupació. La inscripció com a demandant d'ocupació s'ha d'haver 
mantingut, almenys, durant els dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació 
d'ingressos mínims de forma ininterrompuda. 
 
 
3. Límit de rendes o ingressos. 1. Es considera que concorre el requisit de carència de recursos 
econòmics quan la suma, en còmput anual, de les rendes o ingressos sigui inferior a l'import, també en 
còmput anual, del 75 per 100 del salari mínim interprofessional vigent en cada moment amb exclusió de 
les pagues extraordinàries. 

Tot i que la persona sol·licitant no tingui rendes o ingressos propis, en els termes assenyalats en el 
paràgraf anterior, si conviu amb altres persones en una mateixa unitat econòmica, únicament s'entendrà 
complert el requisit de carència de rendes o ingressos quan la suma dels de tots els integrants d'aquella 
sigui inferior al límit d'acumulació de recursos obtingut conforme al que estableixen els apartats següents. 

2. S'entén per unitat econòmica familiar la derivada de la convivència de la persona beneficiària amb el 
seu cònjuge, parella de fet i ascendents o descendents en primer grau, siguin o no igualment beneficiaris. 

3. En el supòsit d'unitat econòmica familiar, s'entendrà complert el requisit de carència de recursos quan 
la suma de les rendes o ingressos de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el 
sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no superi el 75 per 100 del salari mínim 
interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. 

4. A l'efecte del càlcul d'ingressos o rendes computables i no computables s'estarà al que disposa 
l'apartat 3, 2) de l'article 215 d'aquesta Llei per a la prestació de subsidi per desocupació en el nivell 
assistencial. 

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, en cap cas es consideren rendes o ingressos 
computables les prestacions familiars en la modalitat no contributiva, les prestacions derivades de 
l'atenció a persones en situació de dependència, els ajuts o prestacions a favor de la infància, les 
subvencions, ajudes o beques destinades a compensar despeses realitzades ni les ajudes econòmiques 
o d'una altra naturalesa d'emergència social. 

Per acreditar les rendes l'entitat gestora pot exigir a la persona beneficiària una declaració d'estes i, si 
escau, l'aportació dels documents que corresponguin. 

 

4. Quantia de la prestació d'ingressos mínimos. 

1. La quantia de la prestació d'ingressos mínims serà igual al vuitanta per cent de l'indicador públic de 
rendes d'efectes múltiples mensual vigent en cada moment. 

2. La Llei de pressupostos generals de l'Estat ha d'establir anualment un complement addicional de la 
prestació per cada un dels menors o altres familiars a càrrec de la persona beneficiària de la prestació. 

3. Als efectes del que preveu aquest article, s'entén per responsabilitats familiars tenir a càrrec el cònjuge, 
la seva parella de fet, a ascendents de primer grau que convisquin amb la persona beneficiària o fills que, 
encara que no convisquin amb ella, siguin menors de vint anys o majors incapacitats, o menors acollits, 
quan la renda del conjunt de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de 
membres que la componen, no superi el 75 per 100 del salari mínim interprofessional, exclosa la part 
proporcional de dues pagues extraordinàries. 
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Aquests familiars no es consideraran a càrrec quan percebin rendes de qualsevol naturalesa iguals o 
superiors al vuitanta per cent de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent en cada 
moment o siguin perceptors de les pensions no contributives de jubilació o invalidesa. 
A l'efecte del càlcul d'ingressos o rendes computables i no computables s'estarà al que preveu l'article 
anterior. 

4. Quan les responsabilitats familiars hagin estat tingudes en compte per a determinar la prestació d'un 
dels membres de la unitat familiar, no podrà ser al·legada aquesta circumstància per a la prestació que 
pugui correspondre a un altre membre de la mateixa. 

 

5. Durada i dinàmica del dret prestació d'ingressos mínims.  

1. El dret a la prestació subsisteix mentre es mantinguin les condicions que donen accés a la mateixa. 

2. Els efectes econòmics del reconeixement del dret a la prestació es produiran a partir del dia següent a 
aquell en què es presenti la sol·licitud. 

3.- En els supòsits en què la persona sol·licitant reuneixi els requisits per al reconeixement o represa de 
prestacions per atur en els nivells contributiu o assistencial, renda activa d'inserció o altres ajuts o 
prestacions econòmiques previstes en programes temporals de protecció per desocupació, el dret a la 
prestació d'ingressos mínims s'iniciarà un cop transcorregut el temps de durada d'aquelles altres 
prestacions s'hagin o no percebut. 

4. Per mantenir el dret a la percepció de la prestació, la persona beneficiària haurà de presentar davant 
l'entitat gestora una declaració dels ingressos i rendes de la respectiva unitat econòmica, acompanyada 
de la documentació acreditativa que correspongui. Aquesta declaració s'haurà de presentar cada vegada 
que transcorrin dotze mesos des de la data d'inici de l'abonament de la prestació o des de la data de 
l'última declaració, en el termini de quinze dies següents a aquell en què es compleixi el període 
assenyalat. 

La manca d'aportació de la declaració en el termini assenyalat implica la interrupció del pagament de la 
prestació. 

L'aportació de la declaració fora del termini assenyalat implicarà, si escau, la represa de la meritació del 
dret amb efectes de la data en què s'aporti aquesta declaració. 

5. El dret a la prestació s'extingirà quan el perceptor deixi de reunir els requisits establerts en l'article 2. 
No obstant això, amb caràcter previ a l'extinció per incompliment del que disposa la lletra e) de l'article 2, 
l'Entitat gestora requerirà la persona beneficiària perquè esmeni aquest defecte en el termini de quinze 
dies per tal de mantenir el dret a percebre la prestació. 

 En tot cas, la persona interessada podrà sol·licitar el reconeixement d'un nou dret a la prestació 
d'ingressos mínims quan torni a reunir els requisits establerts. En aquest supòsit, no s'exigirà novament el 
període establert en la lletra e) de l'article 2. 

6. El Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics podran requerir a les 
persones beneficiàries de la prestació d'ingressos mínims la realització d'actuacions dirigides a la seva 
inserció laboral o la millora de la seva ocupabilitat. La no realització d'aquestes actuacions pot comportar 
la pèrdua temporal de la prestació en els termes que estableixen els articles 25 i 47 del Reial Decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre 
social. 
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7. El reconeixement per l'entitat gestora competent del dret a la prestació d'ingressos mínims suposarà 
l'afiliació d'ofici a la Seguretat Social de la persona beneficiària que no hagués estat afiliada prèviament. 

8. Les persones beneficiàries de la prestació d'ingressos mínims es troben en situació d'assimilada a la 
d'alta a tots els efectes de la protecció dispensada pel sistema de Seguretat Social. 
 
 
6. Obligacions de les persones beneficiàries de la prestació d'ingressos mínims.  

Són obligacions de les persones beneficiàries: 

a) Comunicar a l'entitat gestora de la prestació qualsevol variació de la seva situació o de la seva unitat 
econòmica que pugui tenir incidència en el manteniment del dret o en la quantia de la prestació. 

b) Proporcionar a l'entitat gestora la documentació o informació que els sigui requerida en relació amb el 
reconeixement o manteniment del dret. 

c) Participar en les accions de millora de l'ocupabilitat, programes d'ocupació, o en accions de promoció, 
formació o reconversió professionals, que determinin els serveis públics d'ocupació o les agències de 
col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells i acceptar la col·locació 
adequada que li sigui oferta pels serveis públics d'ocupació o per aquestes agències. 

d) Reintegrar les prestacions indegudament percebudes. 

 

7. Règim d'incompatibilitats.  

1. La prestació d'ingressos mínims és incompatible amb les prestacions de seguretat social en les 
modalitats contributiva i no contributiva. S'exceptuen de l'anterior les prestacions familiars en la modalitat 
no contributiva. 

 2. La prestació d'ingressos mínims és compatible amb la percepció de les prestacions derivades de 
l'atenció a persones en situació de dependència, els ajuts o prestacions a favor de la infància, les ajudes 
econòmiques o d'una altra naturalesa d'emergència social, i qualssevol altres , periòdiques o no, de 
naturalesa assistencial sigui quina sigui l'Administració pública o entitat que les proporcioni. 

3. La prestació d'ingressos mínims és incompatible amb el treball per compte d'altri i amb el treball per 
compte propi tot i que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la 
seguretat social. 

No obstant això, el Govern pot regular per reglament, com a mesura d'impuls a l'ocupabilitat de persones 
que ja estiguessin percebent la prestació, la seva compatibilitat amb el treball per compte d'altri o per 
compte propi per un període màxim de tres mesos, en el marc d'accions concretes dirigides a determinats 
col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral. 

8. Règim financiero.1. L'acció protectora regulada en aquest capítol es finançarà mitjançant l'aportació de 
l'Estat. La quantia inicialment prevista de l'aportació de l'Estat és cada any fixada en la corresponent Llei 
de pressupostos generals de l'Estat. 
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9. Gestió de la prestació.  

1. Correspon a l'entitat gestora declarar el reconeixement, la suspensió, extinció i represa del dret, 
l'abonament de les prestacions i totes les competències que requereixin per a la gestió de la prestació, 
sense perjudici de les atribucions reconegudes als òrgans competents de l'Administració laboral en 
matèria de sancions. 

2. Formulada la sol·licitud per l'interessat l'entitat gestora haurà de dictar resolució motivada, concedint o 
denegant el dret a la prestació, en el termini de quinze dies. 

 

Article tercer. Adaptacions en el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.  

S'introdueixen les següents adaptacions en el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social: 
 
a) Els actuals capítols X, XI, XII i XIII del títol II passen a numerar, respectivament, capítols XI, XII, XIII i 
XIV. 

b) Els articles del Capítol X pel qual es regula la prestació d'ingressos mínims s'integraran en el text amb 
la numeració corresponent. Els actuals articles 191-234 passen a numerar, respectivament, 199-242, amb 
idèntic contingut. 
 
 
Disposició addicional primera.  

S'introdueixen les següents modificacions en el Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'ordre social. 

1. S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 25 del tenor següent: 

«5. En el cas de persones beneficiàries de la prestació d'ingressos mínims: 

 a) Rebutjar una oferta d'ocupació adequada, ja sigui oferta pels serveis públics d'ocupació o per les 
agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de la col·laboració amb aquells, excepte 
causa justificada. 

b) Negar-se a participar en els programes d'ocupació, inclosos els d'inserció professional, o en accions de 
promoció, formació o reconversió professional, llevat de causa justificada, oferts pels serveis públics 
d'ocupació o en les accions d'orientació i informació professional ofertes per les agències de col·locació 
quan desenvolupin activitats en l'àmbit de la col·laboració amb aquells. " 

 

2. S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 47 amb el següent contingut, igualment es modifica la numeració 
dels restants apartats que passen a ser el 4 i el 5: 

«3. En el cas de la prestació de prestació d'ingressos mínims, les infraccions greus tipificades a l'article 
25.5, lletres aib) es sancionaran d'acord amb la següent escala: 

1. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de prestació 
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2. Infracció. Pèrdua de 6 mesos de prestació. 

3. Infracció. Pèrdua de12 mesos de prestació. " 

 

Disposició addicional segona.  

En el termini d'un any, el Govern aprovarà un projecte de llei de reordenació integral de les prestacions de 
Seguretat Social per desocupació, tant en el seu nivell contributiu com assistencial, amb l'objectiu de 
corregir els desequilibris que es detecten en la cobertura de les diverses situacions mitjançant l'ampliació 
de la protecció per aquesta contingència. 
 
 
Disposició derogatòria.  
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior que contradiguin o s'oposin al que disposa 
aquesta llei. 
 
 
Disposició final primera. Fonament constitucional.  
Aquesta Llei es dicta a l'empara del que estableix l'article 149.1.17a de la Constitució, que atribueix a 
l'Estat la competència exclusiva sobre legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social. 
 
 
Disposició final segona. Facultats de desenvolupament.  
El Govern i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en l'àmbit de les seves competències, han de dictar 
les disposicions necessàries per a l'execució del que estableix aquesta Llei, amb la consulta prèvia amb 
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. 
 
Disposició final tercera. Entrada en vigor.  
Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat». 


