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6257 LLEI 3/1997, de 24 de març, sobre recuperació 
automàtica del subsidi de garantia d’ingressos 
mínims. («BOE» 72, de 25-3-1997.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant la legislatura passada es va aprovar, per unani-

mitat de tots els grups polítics representats en el Senat, 
una moció mitjançant la qual s’instava el Govern perquè 
remetés a les Corts un projecte de llei a través del qual es 
regulés la recuperació automàtica de les prestacions eco-
nòmiques de caràcter no contributiu d’invalidesa de la 
Seguretat Social, quan als beneficiaris d’aquestes presta-
cions, que siguin contractats per compte d’altri o que 
s’estableixin per compte propi, se’ls extingeixi el con-
tracte o deixin d’exercir l’activitat laboral.

Amb aquest objectiu, el Grup Parlamentari Socialista 
va presentar al Congrés aquesta proposició de Llei, que es 
va tenir en consideració el dia 27 de juny de 1996. Posteri-
orment, la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, va recollir, a l’ar-
ticle 90, el contingut inicial d’aquesta proposició; per això, 
el contingut normatiu de la proposició de Llei ha de que-
dar reduït al que en el text aprovat pel Congrés dels Dipu-
tats era l’article  segon, que va ser afegit en el transcurs de 
la tramitació d’aquesta iniciativa legislativa en aquesta 
cambra amb la finalitat d’estendre el principi de recupera-
ció automàtica al subsidi de garantia d’ingressos 
mínims.

Tenint en compte que la Llei 26/1990, de 20 de desem-
bre, va incloure en el seu àmbit d’aplicació les situacions 
a protegir del col·lectiu de minusvàlids substituint el sub-
sidi de garantia d’ingressos mínims per una prestació 

econòmica d’invalidesa no contributiva, en la mesura que 
aquell subsisteix transitòriament per als beneficiaris que 
no s’han acollit a aquesta prestació, i atès que les dues 
fórmules de protecció responen a una mateixa finalitat, es 
considera convenient estendre el benefici de la recupera-
ció automàtica als perceptors del subsidi als quals, con-
tractats per compte d’altri o establint-se per compte propi, 
se’ls extingeixi el contracte o deixin d’exercir l’activitat 
laboral.

Article únic.

Es fa una nova redacció de la disposició transitòria 
onzena del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, i s’afegeix un nou número a aquesta disposició, en 
els termes següents:

«3. En els supòsits de contractació per compte 
d’altri o establiment per compte propi dels benefici-
aris del subsidi de garantia d’ingressos mínims, és 
aplicable a aquests, quant a recuperació automàtica 
del dret al subsidi, el que disposa a aquest efecte per 
als beneficiaris de la pensió d’invalidesa en la moda-
litat no contributiva l’article 144 d’aquesta Llei. Així 
mateix, no s’han de tenir en compte per al còmput 
anual de les seves rendes, als efectes que prevegi la 
seva legislació específica aplicable, les que hagin 
percebut en virtut de la seva activitat laboral per 
compte d’altri o per compte propi en l’exercici eco-
nòmic en què es produeixi l’extinció del contracte o 
el cessament de l’activitat laboral.»

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 24 de març de 1997. 

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


