COMUNICAT:
INFORMACIÓ I VALORACIÓ APROVACIÓ MOCIÓ ACTUALITZACIÓ
IRSC, I DE L'ESMENA A L'ARTICLE 7 DE LA LLEI RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA
En els plens al Parlament de Catalunya de la setmana passada s'han adoptat importants decisions
que afecten el Dret a la Renda Garantida de Ciutadania.
Ple dijous 6 de febrer
Es va aprovar per 68 vots a favor i 65 en contra (JxCat i ERC) la moció nº 14 presentada per la CUP:
a) Revisar la resolució de denegació de la renda garantida de ciutadania, elaborar un informe amb
informació sobre les possibles denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua de
drets, amb l'establiment d'un calendari de les mesures necessàries per resoldre els casos que
s'hagin detectat .
b) Incorporar a el Projecte de Pressupostos una actualització de l'Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya (IRSC) que suposi, com a mínim, un increment igual a el de l'IPC de
Catalunya durant tot el període en què no s'ha augmentat.
L'actualització de l'IRSC a Catalunya en compliment de la disposició transitòria primera de la Llei
13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic i de la disposició final segona, punt 2, de la llei
de la Renda Garantida de Ciutadania, ha estat reivindicada per la Comissió Promotora de la RGC
després de l'aprovació d'aquesta llei el 12 de juliol 2017, a través de diverses iniciatives i
mobilitzacions, les més recents en la trobada entre grups parlamentaris i els moviments socials
celebrat el 16 de desembre de 2019, i en la carta signada per activistes dels moviments socials i
cívics que va ser registrada al Parlament de Catalunya el passat 8 de gener i que estava dirigida als
grups parlamentaris (1).
Expressem el nostre reconeixement a la CUP per la presentació d'aquesta moció, que recollia també
l'esmena d'addició de Ciutadans, i als grups parlamentaris que la van votar a favor.
L'actualització de l'IRSC amb l'augment de l'IPC des de 1 de gener de 2010 fins desembre 2019
(16,4%), augmenta la prestació de la RGC per a una persona fins 773 euros a l'any (664 euros/mes
en l'actualitat), i per a la unitat familiar de 5 membres suposa un increment fins 1.406 euros/mes
(1208 a l'actualitat).
La comissió Promotora de la RGC estarà vigilant perquè es presenti l'esmena a el projecte
pressupostari de 2020 que reculli fidelment la moció aprovada i en coherència es voti a favor.
Ple divendres 7 de febrer
En aquest ple es van debatre i van votar dues esmenes a l'article 7 de la llei de la RGC. Aquestes
esmenes tenien una part comuna, la reducció de el període de carència per a sol·licitar la prestació
de la Renda Garantida de Ciutadania de sis mesos a dos mesos.
La segona part sobre la no comptabilitat com a ingressos de les ajudes familiars i d'amistats, hi va
haver redaccions diferents que expliquen la presentació d'una esmena transaccional registrada el 6
de febrer per Ciutadans, Junts per Catalunya, ERC, PSC i Catalunya en Comú Podem, i una altra
esmena presentada per la CUP.

La diferència principal entre les dues esmenes està en l'art 4, on l'esmena transaccional cedeix a les
pressions de la Comissió de Govern a l'establir: "Tampoc es computaran com a ingressos per
determinar el llindar de les ajudes econòmiques no regulars i puntuals per part de familiars fins a
segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l'IRSC i que estiguin degudament
acreditats". Segons l'opinió de la Comissió Promotora de la RGC dit redactat facilita el Departament
de Treball i la DGES implementar la llei de manera restrictiva denegant sol·licituds de la prestació.
Aquesta valoració va ser remesa amb anterioritat a través d'una carta d'urgència (1) per la Comissió
Promotora als grups parlamentaris que van registrar al mes de setembre l'esmena original.
L'esmena presentada per la CUP, en el mateix punt estableix que: "Tampoc es computaran com a
ingressos per determinar el llindar econòmic les ajudes econòmiques per part de familiars fins a
segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l'IRSC, i que estiguin acreditats a
través d'una Declaració jurada. Per a les famílies de 3 membres o més el llindar serà tres vegades
l'IRSC. "La dita esmena recull la proposta de la Comissió Promotora de la RGC, i evita la interpretació
restrictiva de" no regulars i puntuals ".
L'esmena transaccional, que també va ser votada per la CUP a més de votar la seva pròpia esmena,
va resultar aprovada pel Ple de Parlament de Catalunya.
La Comissió Promotora valora positivament la important reducció de el temps de carència de sis a
dos mesos, que facilitarà que moltes persones i famílies vulnerables accedeixin a la prestació de la
RGC.
No obstant això, no podem valorar de la mateixa manera, el redactat de la segona part de l'esmena
pel seu caràcter restrictiu de l'aplicació de la llei RGC, el qual s'allunya de l'esmena registrada al
setembre de 2019, i de les redaccions acordades en les últimes reunions amb els grups
parlamentaris.
La Comissió Promotora de la RGC farà un seguiment de l'aplicació de la llei de la RGC, en el que
afecta a les conseqüències de l'aplicació de el nou redactat del punt 4 de l'art 7. En el cas de
comprovar els seus efectes restrictius injustos promourà una nova esmena que elimini la frase
"no regulars i puntuals".
Enviem el nostre reconeixement a les Marees, moviments socials, activistes socials i persones
destacades en la defensa dels drets socials i cívics, pel suport a la gestió i defensa de l'esmena a l'art
7 i actualització de l'IRSC. També als grups parlamentaris que han donat suport l'actualització de
l'IRSC i l'escurçament de el període de carència de 6 a 2 mesos per sol·licitar la prestació.
Barcelona 12 de febrer 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

(1) Adjuntem diversos documents d'interès per conèixer i valorar les dificultats trobades en la recta
final de l'esmena, juntament amb els links de les intervencions dels grups parlamentaris en la sessió
de el divendres 7 de febrer sobre el debat i votació a l'esmena a l'art 7 de la llei RGC: 1) Esmena
registrada el 17 de setembre a l'art 7; 2) Acta reunió de la Comissió de govern de 30 de setembre,
pág 6 a 9; 3) Carta activistes socials als grups parlamentaris; 4) Carta d'urgència de 4 febrer 2020
subscrita pels representants de la Comissió Promotora RGC sobre el nou redactat abans del seu
debat i votació.

(2) Intervencion Vidal Aragones, Subgrup CUP:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,5328
Intervenció Noemi del Carrer, Grup Ciutadans:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,5965
Intervenció Raul Moreno, Grup PSC:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,6604
Intervenció Catalunya en Comu Podem:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,7232
Intervenció Rut Ribas, Grup ERC:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,7764
Intervenció Saloua Laouaji Faridi. JuntsxCat:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,8387
Intervenció Santi Rodriguez, Subgrup PP:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,8983
Crida a la votació:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,9408
Recompte votació:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:1275761
1,9683

