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Intro. Prèvies. Nova mirada… 

n  Creixement de renda i benestar de les persones: és el 
referent per càpita, i no la total, és el rellevant… 

n  En proteccció social cal analitzar qui es beneficia de 
què a expenses de qui; les dues bandes del 
pressupost importen 

n  Entendre la redistribució en el estats de benestar 
universalistes (accés i utilització, i finançament) 
u  La paradoxa de la redistribució (targeting, tagging, generositat) 
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CONTEXT 
 n  DUALITAT FISCAL 

 
n  UNIVERSALISME.  CLASSE MITJANA? OKUN? 
 
n  ESCASSA CAPACITACIÓ EN GESTIO PUBLICA PER A LA 

PRIORITZACIÓ EN POLÍTIQUES 
 
n  CULTURA DE GRATUITAT, DE DESCONÈIXER COST I PÈRDUA DE 

BENESTAR ASSOCIADA A L’IMPOST, IGNORAR RESIDUS NETS –QUI 
REP QUÈ A EXPENSES DE QUI, DE TIRs, DE CICLE VITAL, ITER-
INTRAGENERACIONAL... 

 
n  SOBREDOSI DE PUBLIC CHOICE: EN LA COMBINACIÓ DE 

CONTRIBUTIU I SOLIDARI; PERCEPTIBILITAT VS. INCIDÈNCIA. 
ESTRATÈGIES DE COPAGAR VS REEMBORSAR PARCIALMENT... 

 
n  ESTUDIS D’EFECTIVITAT: DISTRIBUCIÓ (SMIs...)- REDISTRIBUCIÓ 

(EN ESPECIE, MONETARIA (DADES DIUEN:1/4; 3/4); 
CONDICIONADA COMPENSATÒRIA VS. GLOBAL (LA GLOBAL 
GUANYA LA REDISTRIBUCIO NO PER IMPACTE UNITARI SINÓ PER 
QUANTIA); DESPESA VS. DEDUCCIO FISCAL (MÉS REGRESSIVA)... 



PROGRAMES TRADICIONALS: 

TRANSFERÈNCIES MONETÀRIES:  
n  PROGRAMES DE RENDES MINIMES 

GARANTIDES: NO CONTRIBUTIVES, DE 
LLUITA CONTRA LA POBRESA, ‘DE 
CIUTADANIA’... 

n  PROGRAMES DE SUBSTITUCIÓ DE RENDES: 
SUBSIDI D’ATUR, PENSIONS DE JUBILACIÓ 

 
PRESTACIONS EN ESPÈCIE:  

 EDUCACIÓ, HABITATGE, SANITAT 



PROGRAMES DE TUTELA 
n  DES DEL POOL GENERACIONAL (INTER pe SS-INTRA pe 

rics/pobres; sans/malalts) O INDIVIDUAL, AL LLARG DE LA 
VIDA DE LA PERSONA (SAVING ACCOUNTS, FONS DE 
PROVIDÈNCIA). DISTINTA INDIDÈNCIA DE RESIDUS 
FISCALS INDIVIDUALS 

n  DES DE LA REGULACIÓ, LA PROVISIÓ I/O LA 
PRODUCCIÓ SOTA DISTINTES MODALITATS: NO 
NOMÉS LA DESPESA PRESSUPOSTÀRIA ES SOCIAL 

 
n  SOVINT CONTINGÈNCIES AMB INCERTESA PREDIBLE 

(RISC) 
u  ATUR 
u  JUBILACIÓ 
u  CERTS GRAUS DE DEPENDÈNCIA 
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PROGRAMES DE LLUITA CONTRA 
LA POBRESA. Efectes 
n  PENSIONS NO CONTRIBUTIVES/ AJUD 

FAMILIAR/ SALARI SOCIAL, DE REINSERCIÓ… 

n  PE. PROGRAMES DE MÍNIMS GARANTITS: 
Subsidis fixes, subsidis que igualen la diferència entre la 
renda guanyada I un mínim preestablert; subsidi 
decreixent quan la renda guanyada augmenta, però 
menys ràpidament que a la modalitat anterior; subsidi 
com a percentatge de la renda guanyada fins a una 
quantitat per a decréixer posteriorment. 

 
n  IMPOST NEGATIU SOBRE LA RENDA 



La recuperació de la preocupació 

n  2011 report on inequality Divided We Stand, 
OCDE; the European Commission (2013) i el  
‘Social Investment Package’,  el World Bank, el 
IMF -Policy Paper Jan 23 2014, Thomas Picketty 
2014 …. 
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Què sabem: 
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Pauta del passat: 
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Figure	  2.	  Fiscal	  redistribution,	  1985–2005	  

	  

Source:	  Caminada	  et	  al.	  (2012).	  



Més recentment: 
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Figure	   3.	   Redistributive	   effects	   of	   fiscal	   adjustments,	   2007–12	  (changes	   in	   market	   and	  

disposable	  income	  Gini	  coefficients)	  

	  

Sources:	  Euromod	  v	  G1.0+;	  Eurostat;	  and	  authors’	  calculations.	  
Note:	  An	   increase	   in	  Gini	   coefficient	   indicates	  an	   increase	   in	   inequality.	  The	  Gini	   coefficient	   for	  market	   income	   is	  
estimated	  by	  Euromod	  based	  on	  post-‐tax	  income	  survey	  data	  by	  Eurostat	  and	  simulated	  figures	  for	  taxes,	  using	  the	  
Euromod	  micro-‐simulation	  model.	  

*Indicates	  that	  data	  for	  disposable	  income	  refer	  to	  2007–11.	  



n  Even when economies undertake fiscal adjustment, there is scope 
for addressing distributive concerns by choosing a mix of 
progressive consolidation measures. from 2007–12, using data 
provided by Euromod on market incomes, and Eurostat on 
disposable incomes.  

n  In about half of these economies, market income inequality – that 
is, inequality before taxes and transfers – increased during fiscal 
consolidations  

n  However, in many cases, the increase was muted by the design of 
adjustment measures. In almost two-thirds of the economies, fiscal 
measures led to either a decrease in inequality (a decline in the Gini 
coefficient for disposable income) or at least partly offset the effect 
of a worsening of market inequality.  

n  This reflected progressive measures such as public sector wage cuts 
that were deeper for those at the top of the pay-scale than at the 
bottom; proportionately sharper reductions in benefits for those 
with higher pensions; and increases in income taxation. 
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La riquesa més desigualment distribuida quela renda (Espanya a 
la banda de les diferències menors) 
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Calonge i Manresa (1992), J Gimeno Fundación Argentaria 
1990, Bandrés et al 
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Los principales estudios sobre la incidencia del gasto 
social público por niveles de renta, referidos a la década 
1980-1990, ponían de relieve que el impacto 
redistributivo del gasto público sobre el gasto de los 
hogares se habría incrementado en esadécada en más de 
un 24 por 100, siendo las prestaciones “en especie” las 
principales responsables de esa mejora y, singularmente, 
la contribución del gasto sanitario que acompañó la 
creación del Sistema Nacional de Salud y, en menor 
medida, el gasto en educación. 
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n  Calero y Gil en Fundación Alternativas (2014) , muestran que el gasto 
sanitario público a pesar de ser progresivo (en términos absolutos, con 
un índice de concentración de -0,1048) y redistributivo, esto es, cumple 
con los objetivos de equidad que a priori se atribuyen a la política 
sanitaria 

n   sin embargo, los valores de los índices de progresividad y 
redistribución son peores que los obtenidos en 2005, utilizando una 
metodología muy similar,  

n  si bien los gastos sanitarios públicos en especie tienen un papel 
redistribuidor más importante, puesto que permiten reducir la 
desigualdad en 2010 en mayor medida que en 2005. El gasto sanitario 
beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de 
forma considerable a las clases medias. Sin embargo, respecto a 2005, 
este gasto ya no supone un peso tan elevado en relación a su renta para 
el colectivo de hogares más pobres, mientras que para los hogares más 
ricos, este peso es superior.  
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(…) 
los mayores contribuyentes a esta progresividad son los gastos en 

atención primaria, seguidos por los gastos en urgencias. Éstos 
últimos presentan un comportamiento diferente al obtenido en 
2005, desbancando la capacidad progresiva de los gastos 
farmacéuticos, que en 2010 es mucho menor.  

 
se puede decir que tanto la situación de partida (renta inicial) como 

la de llegada (renta final) es peor en 2010 que en 2005, en 
términos de desigualdad. El gasto público sanitario contribuye en 
gran medida a paliar este empeoramiento en la equidad, aunque 
si comparamos con las décadas previas, se puede concluir que se 
vuelve a los valores similares a los de la década de los noventa, 
tanto en términos de progresividad como de redistribución 
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n  Abasolo et al 2014 evidencian que no existe equidad en el acceso 
a los servicios del sistema sanitario público por niveles 
socioeconómicos si se considera simultáneamente utilización y 
tiempos de espera, metodología que parece adecuada una vez que 
se evidencia que los que utilizan los distintos servicios sanitarios 
analizados tienen características distintas a los que no lo utilizan 
(i.e. existe un problema de sesgo de selección).  

 
n  En relación con los servicios de medicina especializada y 

hospitalaria, los individuos con menor nivel socioeconómico 
tienen mayores problemas de acceso, evidenciados no sólo por una 
menor probabilidad de utilización sino por una mayor espera, 
diferencias que no explica la necesidad sanitaria y otros factores 
socio-demográficos.  
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n  Los resultados del acceso no son tan concluyentes respecto a los 
servicios de medicina general: mientras los individuos con menor 
nivel socioeconómico, medido tanto a través del nivel de estudios 
como de la renta, tienen una mayor probabilidad de acudir al médico 
general, los individuos con menor nivel educativo muestran mayores 
tiempos de espera.  

 
OECD Data: Despite the evidence that in general when transfers are 

precisely targeted cutting spending is more likely to hurt the poor, in 
Spain is clearly not the case since the share of the transfers received 
by the higher and the lower 30% income group is minor, below 
OECD average, proving that targeting in Spain is very low if we 
compare it with other redistributive regimes such as a Denmark, 
Sweden, UK or Netherlands. This goes moreover against the idea 
that fiscal consolidation should not hurt so much in Spain. Indeed, 
freezing wages of  public  employees and general expenditure cuts 
must not make a more pro poor biased welfare  reduction.   

18 



this lack of targeted policies  has created a very unbalanced effect between 2007 
and 2010,  with an annual rate of change of household disposable income for total 
population and bottom and top deciles between 2007 and 2010 that reaches almost 
15% for the poorest income decile and almost no reduction for the higher one 
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Table	  2-‐	  Average	  total	  transfers	  received	  by	  low-‐	  and	  high-‐income	  groups,	  percentage	  of	  
average	  transfers	  in	  2010	  	  

16

When transfer systems are precisely targeted, 
cutting spending is more likely to hurt the poor 
Average total transfers received by low- and high-income groups, 

percentage of average transfers in 2010
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Reading note: In Portugal, the  average  total  transfer payment received by low-income families (in the  bottom 30% of the  income dis tribution) is 71 % 
of the average payment ac ross  al l families,  and less  than hal f of the average benefi t payment received by high-income families,  who receive  52% more 
than the  average  family .
Source : OECD Income Distribution Databas e, www. oecd.org/ soc ial/inequal ity.
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Table	  3.-‐	  Annual	  rate	  of	  change	  of	  household	  disposable	  income	  for	  total	  population	  and	  
bottom	  and	  top	  deciles	  between	  2007	  and	  2010	  

Lower income households lost more or gained
less in recent years
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Annual rate of change of household disposable income for total population and bottom and 
top deciles between 2007 and 2010

Note: Data refer to 2010 except for Chile, Hungary, Japan, New Zealand and Turkey where they refer to 2009 and Ireland and Switzerland where they refer to 2008.
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2  Information on data for Israel: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602 
Source: OECD Income Distribution and Poverty Database, Preliminary data (www.oecd.org/social/inequality.htm). 	  
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Risc de pobresa, ocupació i grup d’edat 



Zoom  Pobresa 

Informe Foessa: Del ámbito de las prestaciones que 
tratan de ofrecer una protección básica a los hogares sin 
recursos. En España, el instrumento general para dar 
respuesta a estas situaciones son los programas de rentas 
mínimas de inserción establecidos por las comunidades 
autónomas. De la cifra relativamente estable de 100.000 
hogares beneficiarios antes de la crisis se pasó a otra que 
casi duplicaba ese valor en 2010. Se trata, sin duda, del 
crecimiento más importante en las dos décadas de vigencia 
de estos instrumentos  



Informe CES 2012 

n  “el riesgo de pobreza entre los desempleados ha 
aumentado notablemente en el contexto de crisis 
económica (más de 13 puntos porcentuales) 
habiendo pasado del 45, 8 por 100 en 2007, al 
58,3 por 100 en 2011, lo que sería reflejo del 
aumento del desempleo de larga duración...” 

n  “los hogares con menor riesgo de pobreza son 
aquellos con una mayor intensidad de trabajo, es 
decir, hogares en que el mayor número de 
personas trabaja a tiempo completo el mayor 
número de días a lo largo del año”. 



(..) 

n  “A este respecto, uno de los datos más alarmantes en el 
último periodo de crisis es el porcentaje de viviendas en 
las que todos sus miembros activos están en situación 
de desempleo, que ha alcanzado el 14 por 100 de los 
hogares en el cuarto trimestre de 2012, dos puntos 
porcentuales más respecto a 2011 y más de diez 
respecto al periodo anterior a la crisis”.  

n  “Asimismo, los hogares en los que, al menos, la mitad 
de los activos están en paro han aumentado 
notablemente hasta aproximarse al 31,3 por 100 en 
2012, veinte puntos porcentuales más que en 2007” 
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n  EFECTES: TRAMPES DE LA POBRESA; 
PERVERSIÓ DE LA INDUCCIÓ DELS 
PROGRAMES DE PROVA DE MITJANS.  
Alternatives de tractament 

n  POLÍTIQUES DE WORKFARE VS. 
WELFARE: problema de la potencial 
capitalització 

PROGRAMES DE LLUITA CONTRA 
LA POBRESA 



Lluita Contra la Pobresa 

Rendes Mínimes Garantides 
 
 
 
 
 

 
Trampa de la Pobresa 

 Efectes:  - Quina Renda Garantida 
  - Com decreix el Subsidi 28 

Oci  

Consum/
Renda 

Max prefixat per 
tenir-hi dret 

ω Renda garantida 2 

1 

Renda 
del treball 

0 

24h 



EFECTES DE DIFERENTS FORMES 
ALTERNATIVES  DE SUBSIDI 

n  Ro  Renda inicial 

n  Rf  Renda final 
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30 

Subsidi fix 0M 
sempre que 0B < 0M 

R0  

RF 

0 

M 

B 

A 

D G 
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Subsidi igual a la 
diferència entre la 

renda inicial guanyada 
i un mínim pre-

establert M’ 

R0  

RF 

0 

M’ 

B’ 

A’ 

G 

1 

Y 
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Subsidi decreixent a 
mesura que la renda 
guanyada augmenta, 

però menys 
ràpidament fins B’’ 

R0  

RF 

0 

M’’ 

B’ 

A’ 

G 

B’’ 

A’’ 
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Subsidi com a % de la 
renda guanyada fins A 
per a decréixer fins B 

a A: subsidi: AC/AD 

a B: res 

R0  0 A B 

RF 

M’’’ D 

G 

C 

45º F 
E 



REFORMA DELS PROGRAMES DE 
WELFARE 

n  WORKFARE: WELFARE INTEGRAT AL 
TREBALL 
  ‘Welfare’ tradicional condicionat a ‘no renda’ (no 
treball) vs ‘Workfare’ subsidi condicionat a la generació 
de la renda 



‘Welfare’ (Y) (una transfer global per no treballar) vs 
‘Workfare’ (s) (un subsidi condicionat a renda de treball) 
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Hores treballades 

SL 

Salari de l’individu al mercat 

l1 

ω 

P

...amb el subsidi segons 
renda guanyada (‘workfare’) 

0 

C 

ω + 
s 

s 

D 

B A 



‘Welfare’ (Y) vs ‘Workfare’ (s) 

n  Y = (ω + s) l1  

 des d’un punt de vista 
social el guany és: 
u  diferencial de menys 

impostos 
u  valor de l’output de 

mercat 
         ω D L1 0 
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Welfare: 
 Y: si no treballa           no L1  

        dret a cobrar       Y impostos 

Workfare: per U, desutilitat 
 C B 0 L1 (pel receptor) 
  guany net: A B C  

el finançador s’estalvia amb 
impostos A B L1 0 = Y 

    i pagarà amb subsidis A B ω D 
= sL1  



WORKFARE 
n  ESTAT DE BENESTAR SOSTENIBLE DES DEL 

TREBALL, LA PARTICIPACIÓ OCUPACIONAL 
n  CONTINGENTAR AJUTS A TREBALL 
n  EVITANT ELS INCENTIUS ADVERSOS AL 

TREBALL REGULAR 
n  AMB EFECTES COLATERALS SOBRE ALTRES 

ASPECTES DEL BENESTAR (ESTRUCTURES 
FAMILIARS,  ATENCIÓ ALS NENS, CONSUM, 
FERTILITAT.. 

n  IMPOST NEGATIU SOBRE LA RENDA, 
EXENCIÓ FISCAL DE MÍNIM VITAL, RENDA 
GARANTIDA  



 
 

n  A que ens referim quan parlem de workfare? A 
un sistema de protecció social que faciliti la reinserció 
laboral en comptes de desincentivar-la, que protegeixi 
aquells que no estan en condicions de treballar, però eviti 
crear una dependència permanent del sistema per aquells 
que si que hi estan. 
Posar aquesta idea en pràctica pot involucrar dos tipus 
d’instruments.  

n  Primer, crèdits fiscals que proporcionen un suplement al 
salari per a totes aquelles persones amb ingressos 
inferiors a cert nivell (típicament via la declaració de la 
renta), incrementant el seu nivell de vida i contribuint a 
reduir la desigualtat. Aquest suplement va lligat al salari i 
no es cobra si no es treballa, amb l’objectiu d’incentivar 
la participació laboral.  
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(…) 
n  Segon, a les polítiques actives d’ocupació, en les seves 

diferents modalitats. Per exemple, proporcionant 
formació especialitzada adaptada a les circumstancies de 
cada aturat, assessorament sobre com buscar feina, o 
experiència laboral en empreses o fent treballs socials.. 

 
  L’èxit de les polítiques actives no es mesura 
necessàriament segons el seu impacte en l’ocupació 
agregada, sinó per la seva habilitat d’incrementar 
l’ocupació per aquells col·lectius de difícil integració al 
mercat laboral (degut a l’existència d’efectes de 
substitució/desplaçament) 
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Variants 

n  Típica: Deduccions fiscals sel.lectives  per a renda 
guanyada (problema de qui no ha de declarar; avantatge 
d’afavorir treball formal) 

n  Welfare.-to-work generals i condicionaments de forçar 
matching de treball. Atenció als efectes relacionats 
bidireccionalment amb la salut (Ayala i Rodriguez, 
2013) 

n  Estratègies Work-first vs insercions a llarg termini 
(millora de capital humà) 

n  Retorn al treball (output intermedi vs. sortir de la 
pobresa) o final? (atents si son rendes declarades) 



Workfare at work 
n  CREDITS FISCALS  I TRANSFERÈNCIES CONDICIONADES AL 

TREBALL (O A LA SEVA CERCA), DE MANERA SEL.LECTIVA:  
(FAMÍLIES DE BAIXOS INGRESSOS REBEN UN SUPLEMENT 
DE RENDA CONTINGENT A TREBALLAR) ESPECIALMENT A 
FAMÍLIES AMB NENS I TAMBÉ COM A COMPENSACIÓ DEL 
MAJOR COST DE TENIR CURA, I SOTA EL SUPÒSIT DE 
DIFERENT ELASTICITAT DE LES SEVES OFERTES DE 
TREBALL RESPECTE DE LA RESTA 

n  US, the UK, Canada and New Zealand – have witnessed an increasing 
reliance on in-work support through tax credits and work-conditioned 
transfers as a means of providing cash assistance to low-income 
families with children.  Eligibility is based on family income and 
typically requires the presence of children, reflecting that there are 
higher out-of-work welfare benefits for families with children, that such 
families have higher costs of working (childcare) and, perhaps, that 
such families have higher labour supply elasticities than those without 
children.  



Exemple USA de EITC 
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Per a treballadors sense fills i pocs ingressos 
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A casa nostra 

Els In-Work benefits via IRPF no existeixen  El que més 
s’hi sembla és la deducció de 100 euros de las mares 
traballadores amb nens petits.  

El més debatut és l’eficàcia de les rendes mínimes 
autonòmiques i els seus efectes a la inserció laboral, a 
més dels estudis més clàssics de la cronificació de 
determinats beneficiars de prestacions monetàries 

Tenim dues avaluacions: rendes mínimes garantides de la 
Comunitat de Madrid (1990-2001) o de Ivalúa per al 
PIRMI català respecte de les estratègies d’ocupació que 
que incorporen aquests programes.  



Rendes mínimes de reinserció 



El PIRMI català 



PIRMI 
n  Objectiu: Pal·liar problemàtiques socials faccilitant la 

incorporació al mercat de treball 
n  Resultat: efectivament, la inserció laboral de les llars 

constitueix el motiu majoritari de sortida del programa. Així, 
el percentatge de llars que abandonen el programa per aquest 
motiu se situa, en funció de les cohorts d’entrades entre el 23,1 
% i el 30,5 %.  
u  Els factors que contribueixen de forma més important a augmentar la 

probabilitat son tenir fills a càrrec, un nivell superior d’estudis, i el fet de 
patir només problemes laborals; encanvi, tendeixen a reduir aquesta 
probabilitat tenir més de 55 anys 

 
n  Durant els quatre anys i mig posteriors a la seva sortida del 

programa, el 13,5 % de  les llars que van abandonar el PIRMI 
l’any 2004 hi han tornat. L’abast del recidivisme, però, resulta 
diferent en funció del motiu pel qual es va produir la sortida: 
inferior per a les sortides motivades per inserció laboral 



PIRMI-CIL (2006) 
n  L’anomenat complement per inserció laboral (CIL), a diferència 

de la situació anterior, en què es retirava la prestació si es trobava 
una feina que donés ingressos superiors al llindar de referència, 
va passar a permetre’s a les llars combinar aquests ingressos 
salarials amb la percepció del nou CIL (143 €/mes, durant un 
màxim de 12mesos). 

 
n  L’avaluació dels efectes del nou complement s’ha realitzat 

mitjançant una metodologia quasi-experimental i e ls resultats 
obtinguts permeten concloure, de manera temptativa, que el CIL 
no sembla haver tingut els efectes que es perseguien quan es va 
implantar.  

n  Concretament, després de la introducció del complement, 
algunes d’aquestes llars 56% opten per combinar durant alguns 
mesos els ingressos procedents del treball amb el cobrament de 
la nova prestació, mentre que el que haurien fet si no existís el 
CIL hauria estat abandonar definitivament el programa. 



PIRMI  
Per intentar millorar els efectes del CIL, es proposen dos 

canvis: restringir el seu ús a beneficiaris (potencialment 
ocupables) que portin un període mínim de temps al 
programa (per  exemple, 3 anys); i, d’altra banda, 
augmentar-ne la quantia, ja que l’import actual potser 
no sigui prou com per a incentivar qui havia optat per 
no treballar (o treballava en l’economia submergida) a 
trobar una feina (o a declarar-ho) i perdre així la 
totalitat de la prestació.  

 
Ambdues modificacions poden permetre evitar que la 

despesa efectuada en complements d’inserció vagi 
destinada a proporcionar una renda addicional a les 
persones que, en absència del CIL, haurien sortit 
abans del programa en haver trobat una feina. 



P ex.  

n  Famílies per sota d’un llindar de renda mínim: 
subsidi explícit (tant fas tant reps), si per sobre 
d’aquell però per sota d’un segon llindar, un ajut 
a tant alçat global; per sobre d’aquest però per 
sota del mínim vital, beneficis inversament 
proporcionals a la distància. Per sobre, imposició 
a tipus mig i marginal... 

n  Exigint un mínim d’hores de treball, amb 
condicions variants segons edat, si família amb 
nens o majors a càrrec 

n  A la recerca de l’estructura òptima 



Nou Informe Ivàlua  Des 2011 sobre disseny i 
propostes de millora 

n  L’any 2008: 13.700 expedients vigents i 73,9 M d’euros al finançament 
de prestacions, el 2010, 30.000 expedients i 150 M  

n  Amb el Decret 384/2011, la Generalitat ha introduït diverses 
modificacions substantives : 

(i) Els nous requisits són més restrictius pel que fa al temps de residència 
mínim exigit (d’1 any es passa a 2), a la finestra temporal sobre la qual 
es fa el càlcul dels ingressos de la llar (de 6 mesos es passa a 12) i, 
estableix l’exclusió d’aquelles persones la insuficiència de recursos de 
les quals vingui motivada   exclusivament per problemes laborals.  

(ii) L’establiment d’un límit màxim de permanència en el programa: de 
indefinidament a un límit màxim de 5 anys de permanència. No 
obstant això, a més de plantejar una introducció gradual d’aquest 
límit, es permeten algunes excepcions (60 anys o més i pobresa 
severa).  51 



(…) 
n  (iii) Limitació a la quantia global de les prestacions econòmiques. 

La suma de la prestació bàsica més els complements 
(monoparentalitat, dependència, etc.) no podran superar, per a 
una determinada unitat de convivència, el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). Aquesta limitació no existia en el 
sistema previ a la reforma.  

n  (iv) El finançament del PIRMI deixa de realitzar-se mitjançant el 
fons de contingència. El finançament del programa a l’estipulat 
anualment en la Llei de pressupostos de la Generalitat. Així 
doncs, el nombre de persones cobertes pel programa passa a ser 
aquell que resulti consistent amb l’assignació pressupostària 
consignada al programa, de manera que s'haurien d'establir 
criteris de priorització explícits si la demanda supera l'oferta.  

52 



EN RESUM 

n  QUAN LES RESPOSTES DE COMPORTAMENT ES CONCENTREN EN 
ELS MARGES INTENSIUS (NUMERO D’HORES TREBALLADES), EL 
PROGRAMA DE TRANSFERÈNCIA ES EL DE BENEFICIS VINCULATS 
A LA PROVA DE MITJANS (O IMPOST NEGATIU SOBRE LA RENDA) 
AMB UNA SUBSTANTIVA RENDA DE SUPORT GARANTIDA I UN 
AMPLI MÍNIM EXEMPT.  

n  SI HO FAN PERO SOBRE EL MARGE EXTENSIU (PARTICIPACIÓ EN 
EL MERCAT D ETREBALL) EL PROGRAMA DE TRANSFERÈNCIES 
ÒPTIMES ES UNA DEDUCCIÓ FISCAL  AMB TAXES MARGINALS 
NEGATIVES PER A RENDES BAIXES I UNA RENDA GARANTIDA 
PETITA.  

n  QUÈ PREOCUPA DONCS MÉS: INCENTIUS A TREBALLAR O A 
TREBALLAR MÉS?  

 



EN RESUM 
 EN GENERAL ELS CREDITS FISCAL PER TREBALL SON OPTIMS 
QUAN LES ELASTICITATS SON MÉS IMPORTANTS PER AL MARGE 
EXTENS (TREBALLAR O NO), QUE INTENS (QUANTES HORES), I/O 
QUAN LES PREFERENCIES REDISTRIBUTIVES NO SON MOLT 
IMPORTANTS.    

 
ES TEMPS PER A REENFOCAR LES POLÍTIQUES DE BESTAR DE LA 

DISTRIBUCIÓ A LA REDISTRIBUCIÓ? 
 
DEL UNIVERSALISME CAP AL TAGGING O TARGETING? 
 
QUÈ SABEM AVUI DE LA PARADOXA DE LA REDISTRIBUCIÓ? 

(UNIVERSALISME, GENEROSITAT, MEJOR CAPACITAT) VS 
SELECTIVISME, CAPACITAT REDISTRIBUTIVA PER NO 
UTILITZACIÓ, MENOR PRESSIÓ SOBRE LA DESPESA, MENYS 
TENSIÓ FINANCERA PER LA BANDA DE LA IMPOSICIÓ 
REGRESSIVA… 


