CARTA D'URGÈNCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS QUE VAN REGISTRAR ESMENA A L'ARTICLE 7 DE
LA LLEI RENDA GARANTIDA CIUTADANIA DEL 17 DE SETEMBRE 2019
Apreciades/ats Sres/ors
Hem conegut aquesta darrera redacció de l'apartat 4 d'el qual destaquem el següent redactat, i les
frases en negreta: “Tampoc es computaran com a ingressos per a determinar el llindar econòmic els
ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars fins a segon grau de consanguinitat o
afinitat, inferiors a dues vegades l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya, i que siguin
degudament acreditats.
Establir que els ajuts familiars durant el període de carència d'ingressos (dos mesos) han de tenir
caràcter no regular i puntual, significa limitar aquestes ajudes a un sol mes, perquè en el cas de
realitzar-se en cadascun dels dos mesos pot ser interpretat com regular i per tant motiu de
denegació.
D'altra banda, en l'últim redactat de l'esmena que coneixem s'establia el límit de la quantia de l'ajuda
en tres vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, és a dir 1.992 euros. Al reduir
aquesta quantia a 2 vegades d’aquest indicador, és a dir 1.328 euros, i no poder ser regular, pot
interpretar-se que l'ajuda màxima que es podria rebre en el període de carència de dos mesos és de
1.328. Vostès creuen que una família vulnerable de cinc membres pot sobreviure durant aquest
període de carència amb 1.328 euros d'ajuda familiar?
La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania està absolutament en contra d'aquesta
nova redacció perquè suposa lliurar a el Govern de la Generalitat la facultat d'interpretar de manera
restrictiva el dret d'accés a la Renda Garantida de Ciutadania.
Aquest nou redactat té un sentit totalment oposat a l'esmena de la Comissió Promotora d'RGC que va
ser posteriorment registrat pels grups parlamentaris esmentats.
Sol·licitem que es mantingui a votació el següent redactat:
Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a
atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent de la renda
garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència
de Catalunya.
No es compatibilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat i que es
percebin per part de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, ni les prestacions per
aliments. En el cas dels ingressos familiars que compleixin els requisits indicats no podran triplicar
l’import de la renda garantida que es tingui dret a percebre. La lliberalitat d’aquests ingressos
haurà de justificar-se a través d’una Declaració jurada de la persona sol.licitant de la renda
garantida de ciutadania.
La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant dos mesos
immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de
continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació.
Barcelona, 4 febrer 2020
Signen en representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadanía:
Sixte Garganté Petit , Diosdado Toledano González

