
EMPADRONA-
MENT

Que estiguin empadronades o 
s’empadronin en el moment de 
fer la sol·licitud de la prestació 
en qualsevol dels municipis de 
les Illes Balears. 

RESIDÈNCIA 
CONTINUADA

Que acreditin una residència 
continuada i efectiva a les Illes 

Balears amb un mínim de 6 
mesos d’antelació a la data de 

presentació de la sol·licitud. 

LLAR 
INDEPENDENT

Que constitueixin una llar 
independent, com a mínim, sis 
mesos abans de la data de 
presentació de la sol·licitud. 
Exemptes: que tinguin menors

MAJORS 25 
ANYS

Que siguin majors de 25 anys. Exemptes:

- persones en procés de 
desinstitucionalització; - persones que 

tinguin menors o persones amb disminució 
al seu càrrec; - persones que hagin patit 
maltractaments; - persones en situació 

d’orfandat. 

SENSE MITJANS 
ESSENCIALS

Que el nucli familiar no disposi 
(per qualsevol concepte, 
inclosos els generats per 
qualsevol bé immoble o moble) 
dels mitjans econòmics 
necessaris per atendre les 
necessitats bàsiques, sent 
aquests inferiors al barem      

NO PERCEBRE 
ALTRES 

PRESTACIONS

Que la persona sol·licitant no 
tingui dret a percebre altres 

prestacions públiques l’import 
de les quals superi la 

prestació econòmica bàsica 
de la RMI, calculada d’acord 
amb el que s’estableix en el 

Decret. 

EVITAR 
RENÚNCIA O 

BAIXA

Que la persona sol·licitant o 
qualsevol dels membres de la 
unitat familiar no hagi 
renunciat a una oferta de 
treball normalitzada o que hagi 
causat baixa voluntària a la 
seva feina en els tres mesos 
anteriors a la presentació de la 
sol·licitud de la RMI. 

NO SER 
BENEFICIARI

No ser beneficiari de la 
prestació econòmica de la 

RMI com a membre d’un altre 
nucli familiar
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o persones amb discapacitat al 
seu càrrec; que hagin patit 
maltractaments; en procés de 

de separació o divorci.

•PERSONES DESTINATÀRIES 

C.- S’entén per “beneficiàries” 

la resta de persones que formen part 
del nucli familiar del titular i que 
s’han incorporat al Pla d’inserció i 
reinserció social i laboral

A.- S’entén per “destinatària” la 
persona titular i les beneficiàries que 
reuneixin els requisits per tenir dret a 
la prestació de la RMI i a favor dels 
quals s’ha aprovat el Pla d’inserció i 
reinserció social i laboral. 

B.- S’entén per “titular” la persona 
que percep la prestació econòmica i que 
és el principal responsable dins el nucli 
familiar de dur endavant el Pla 
d’inserció i reinserció social i laboral. 

Regular la RMI de les Illes Balears 
com una prestació econòmica 
dirigida a la cobertura de les 
despeses bàsiques per a la 
supervivència. A més es defineixen 
els plans d’inserció i reinserció social 
i laboral, mecanisme en el qual 
s’integren els programes i activitats, 
l’objectiu dels qual és la inserció 
social i/o laboral de les persones 
destinatàries de la prestació 
econòmica.

La RMI es crea com una prestació social de tipus econòmic. 
- Te caràcter subsidiari respecte de les prestacions 
econòmiques que tenen un major import i es complementa 
amb les prestacions finalistes de serveis socials que puguin 
correspondre al titular o a qualsevol dels membres del seu 
nucli o unitat familiar.

•NATURALESA 

´

´
- És intransferible; per tant, no pot oferir-se en garantia 
d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment, no pot 
ser objecte de compensació o descompte (excepte per al 
reintegrament de les prestacions percebudes indegudament), ni 
ser objecte de retenció o embargament (excepte en els supòsits 
establerts).

•OBLIGACIONS DE LES PERSONES 
DESTINATÀRIES

No rebutjar una 
oferta d’ocupació 
adequada, 
considerada com a 
tal en l’itinerari 
d’inserció laboral.

Destinar la quantia 
econòmica a la finalitat 
per a la qual s’ha 
atorgat. 

Comunicar 
immediatament a les 
entitats instructores 
els canvis de situació 
personal o 
patrimonial que 
puguin donar lloc a la 
modificació, la 
suspensió o l’extinció 
del dret a la prestació. 

Firmar, els membres del nucli 
familiar que siguin majors 
d’edat, i complir el contracte 
que reguli el Pla d’inserció i 
reinserció social i laboral, i dur 
a terme totes les altres 
activitats que es derivin de la 
finalitat de la RMI

Reclamar qualsevol dret econòmic 
que pugui correspondre’ls per 

qualsevol títol i exercir les accions 
corresponents per fer-lo efectiu. 

Nucli familiar:

Grup de convivència per 
vincle de matrimoni o una 
altra relació estable anàloga, 
per consanguinitat fins al 
primer grau en línia 
descendent o adopció. Es 
prendrà com a punt de 
referència per establir la 
relació de parentiu la persona 
titular de la prestació 
econòmica.

Unitat familiar:

Conjunt format per dos o més 
nuclis familiars, o bé per un 

nucli familiar i una o més llars 
unipersonals, que conviuen al 

mateix domicili i que es troben 
emparentats per consanguinitat 

fins al quart grau i per afinitat 
fins al segon grau. Dins la 

mateixa unitat familiar no pot 
haver-hi més de dos nuclis 

perceptors de la RMI.

Llar independent:

El marc físic de residència permanent d’un nucli 
familiar o d’una unitat familiar o d’una persona 
sola. En aquest darrer cas es defineix com a llar 
unipersonal. La convivència per raons d’amistat o 
d’altres d’anàlogues tindrà el tractament de llar 
unipersonal, a efectes de la prestació econòmica 
de la RMI. Així mateix, dins la mateixa unitat de 
convivència no podrà haver-hi més de dues llars 
unipersonals perceptores de RM. 

•CONCEPTES 

El contingut de 
la RMI s’articula 

sobre 2 eixos
complementaris

(art. 17 i 18)
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No es perd la condició de llar 

independent quan el marc 

físic de residencia permanent 

deixa de ser-ho per causes de 

força major o desnonament.

Per iniciar el procediment, cal tenir el 
suport dels centres de serveis socials 
municipals comunitaris bàsics o de les 
entitats col·laboradores qualificades per 
l'IMAS (Càritas Diocesana)

Com es pot tramitar:

La RMI s’integra en el Servei 
Especialitzat d’Inserció Social i 

Laboral (SEISL) que pretén 
donar resposta a les necessitats 
d’inserció social o sociolaboral 

de persones en situació de 
vulnerabilitat que precisen 

d’una atenció particularitzada.

SEISL

econòmic.
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Nota: Infografia informativa sobre la RMI. Es recomana SEMPRE acudir a la normativa.

http://boib.caib.es/pdf/2001120/mp14803.pdf

