Fitxa informativa sobre el Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears

1. Introducció
Aquesta fitxa informativa té per finalitat informar a les entitats locals de la regulació establerta
per el Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears, i especialment sobre l’establiment de les mesures que amb caràcter complementari, a
renda social garantida i a la renda mínima d'inserció establiran aquestes.
Aquesta fitxa informativa no te per finalitat informar d’una “convocatòria” de subvencions o
ajuts “concreta” (amb un termini de presentació de sol·licituds determinat) sinó del paper que
les entitats locals jugaran a un marc de prestacions públiques que estableix l’esmentat Decret
llei. No obstant, la fitxa informa particularment sobre el finançament de les prestacions per les
distintes administracions públiques.

1. Objecte
El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, té per objecte regular les prestacions socials de caràcter
econòmic que s'emmarquen en l‘àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.
Totes les prestacions recollides al Decret llei:


Són prestacions socials de caràcter econòmic consistents en aportacions dineràries que
no tenen el caràcter de subvenció d'acord al que regula l'article 22.3 de la Llei 4/2009,
d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.



Estan finançades per l'Administració de la comunitat autònoma, dels consells insulars,
dels ajuntaments i de les mancomunitats de municipis



Les esmentades prestacions, en determinats casos, son compatibles amb les establertes
amb l’Administració de l’Estat com l'ingrés mínim vital i la resta de prestacions
finançades per aquesta (per exemple, les atorgades per la Seguretat Social)



Tenen com finalitat atendre situacions de necessitat en què es troben les persones que
no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i que no estan en
condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres tipus.

2. Tipus de prestacions socials i finançament
Les prestacions socials de caràcter econòmic es poden classificar en:

2.1 DRETS SUBJECTIUS FINANÇATS PER LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS


RENTA SOCIAL GARANTIDA
a) És una prestació subsidiària de l'ingrés mínim vital i de la resta de prestacions
finançades per l'Administració General de l'Estat.
b)

És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen els requisits que estableix
aquest Decret llei.
c) Garanteix un nivell mínim de renda mitjançant la cobertura de la diferència existent
entre els recursos econòmics de la unitat de convivència i la quantia de renda social
garantida per a la unitat de convivència sol·licitant.
d) S'articula com una prestació econòmica no condicionada a l'obligació de participar
en activitats d'inserció social o laboral.


COMPLEMENT DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES (PNC)
a) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen els requisits que estableix
aquest Decret llei.
b) Té caràcter complementari, respecte de les prestacions de la seguretat social i de
qualsevol renda que puguin correspondre a la persona titular o a qualsevol de les
persones integrants de la unitat de convivència, fins a l'import que correspongui.
c) S'articula com una prestació econòmica no condicionada a l'obligació de participar
en activitats d'inserció social o laboral.
d) Té com un dels principals objectius la garantia d‘uns ingressos mínims per atendre
les necessitats bàsiques.

2.2.- PRESTACIONS SOCIALS QUE PODEN ESSER FINANÇADES PER INICIATIVA DE QUALSEVOL
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
a) Són les prestacions sotmeses a concurrència pública i a priorització de les situacions
de major necessitat, no només al compliment de determinats requisits.
b) Estan finançades a càrrec dels pressuposts de qualsevol l'administració que aprovi
la convocatòria pública de la prestació.

2.3 - PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL BASICA FINANÇADES PER LES
ENTITATS LOCALS
Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions de
necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i
l'allotjament, suport familiar i suport a la inserció social.


Les prestacions d'urgència social es financen a càrrec dels pressuposts dels ajuntaments
en la modalitat d'ajut econòmic bàsic



Les d'emergència i les de suport familiar i a la inserció poden anar a càrrec de
l'administració que tingui la iniciativa de la seva gestió.

Ajuts econòmics bàsics
- Definició
L’ajut econòmic bàsic finançat respon a situacions de necessitat provocades per despeses
imprevistes i/o dèficits temporal d'ingressos de la unitat familiar que provoquen un estat de
carència en l'accés a les necessitats socials bàsiques i que requereix d'ajuda urgent.
Entre d’altres, els supòsits següents:
a) Impossibilitat transitòria de continuar en l'ús i el gaudi de l'habitatge habitual.
b) Manca de mitjans econòmics per conservar les condicions d'habitabilitat, incloses,
entre d'altres, les despeses d'adquisició d'equipament bàsic de l'habitatge habitual.
c) Alimentació.
d) Cures personals essencials, vestit i higiene.
e) Allotjament temporal.
f)

Transport en casos que garanteixin processos d'inserció laboral o formativa.

g) Despeses de medicació i altres cures sanitàries diagnosticades per personal
facultatiu sanitari del sistema públic de salut, quan no s'hagin pogut cobrir per cap
altre sistema de protecció social.
Els ajuts econòmics bàsics seran tramitats pels serveis socials comunitaris a càrrec dels
pressuposts municipals de serveis
- Persones beneficiàries i requisits
Les persones que constitueixin una unitat de convivència independent, han d’esser ateses pels
serveis socials comunitaris bàsics de qualsevol municipi de les Illes Balears, amb residència
efectiva i que complexin els requisits següents:
a) Tenir expedient obert als serveis socials comunitaris on ha de realitzar la demanda
d'ajut.

b) Col·laborar amb els tècnics dels serveis socials comunitaris bàsics, aportant tota la
informació necessària, facilitant l'accés al domicili i cercant solucions conjuntes a la
situació de necessitat.
c) Estar en situació de necessitat social provocada per una situació de dèficit d'ingressos
econòmics.
- Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de les prestacions estan subjectes a les obligacions següents:
a) Destinar l'import de l'ajut a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.
b) Reintegrar l'import de les quanties percebudes indegudament.
c) Facilitar la tasca a les persones designades per verificar la seva situació econòmica i
familiar, proporcionant-los tota la informació precisa.
El pagament efectiu dels ajuts econòmics bàsics i dels d'emergència ha de tenir caràcter
prioritari en l'execució de despeses de l'administració gestora i no es pot dilatar en el temps.
L'ajut pot tenir caràcter periòdic, però no pot superar els dotze mesos.
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