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Benvolguts senyors/es
En el dia d'avu, 1 febrer 2022, registrem novament les propostes d'esmena de lectura única a
la lIei de la Renda Garantida de Ciutadania registrades el 2021 , i que per diversos problemes
de calendari no es van poder tramitar.
Aquestes esmenes de lectura única que s'adjunten amb la present nota modifiquen:
- I'article 4, apartat 1 "Carácter complementari í subsidiari de la renda garantida de ciutadanía"

i la Disposició transitoria quarta. Compatibilitats. apartat 1 de la lIei de la Renda garantida de
Ciutadania.
- I'article 7, Apartat c) i I'article 23, Apartat 2.b),
- I'article 26, apartat 1,
- la disposició transitoria tercera . Desenvolupament i quantia de la prestació, de la Ilei de la
Renda garantida de Ciutadania.
Davant la situació de la pandémia, I'important augment de la inflación, i I"agreujament de la
pobresa i exclusió social esperem que iniciin el més aviat possible el treball per la seva
tramitació.
També els manifestem la nostra disposició a I'dialeg per via telematica o presencial amb una
delegació de la Comissió Promotora de la Renta Garantida de Ciutadania
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment. Tel 661390670. Correu electrónic
ilprcg@gmail.com
Barcelona, 1 febrer 2022
En representació de la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania els saluda
atentament:
Diosdado Toledano González
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La lIei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania en I'article 4. aparta lN .E!stable.ixI.~~~~o~~atiqt;l!trt i
complementarietat d'aquesta prestació amb les rendes de la feina a temps parcial, quan els ingressOSSíguin
inferiors a elllindar de I'indicador de renda de suficiencia de Catalunya (IRSe). Tot i que inicialment només és
compatible per a les famílies monoparentals amb fills a carrec, s'estableix que I'aplicació d'aquesta
compatibilitat finalitza amb la seva generalització amb totes les rendes de treball derivades de contracte a
temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSe.
Des de I'aprovació de la Ilei 14/2017, de 20 juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania han transcorregut
més de quatre anys. El període de transitorietat sobre la complementarietat de la prestació amb les rendes
a temps parcial no pot mantenir-se indefinidament, ja que incompleix la voluntat explicitada en la propia lIei
sobre la generalització d'aquesta compatibilitat.
D'altra banda, I'increment de la pobresa i la precarietat laboral es manifesta particularment en les persones
amb contractes a temps parcial amb ingressos inferiors a elllindar de l'IRSe.
Per tant, creiem que ha de finalitzar-se aquesta transitorietat posant data a la generalització de la
compatibilitat de les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a el lIindar de I'IRSC amb la
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania. Amb aquest objectiu presentem les esmenes a I'article 4,
apartat 1 i la disposició transitoria quarta, apartat 1.

CONTINGUT DE LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ:
Amb la modificació de I'apartat 1, de I'art 4, el seu nou redactat queda d'aquesta manera (en negreta els
canvis):
Article 4. Caracter complementari i subsidiari de la renda garantida de ciutadania

1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementaria amb les rendes de la feina a temps
parcial, quan els ingressos siguin inferiors a el llindar de I'indicador de renda de suficiencia de Catalunya.
Inicialment, només és compatible per a les famílies monoparentals amb fills a carrec i I'aplicació de la
compatibilitat finalitza amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb
totes les rendes de la feina derivades de contracte a temps parcial abans de 1'1 de juny de 2022. En aquest
cas, la prestació economica de la renda garantida de ciutadania és per I'import de la diferencia entre les
rendes de la feina i I'import de la prestació.
Amb la modificació de I'apartat 1, de la Disposición transitoria cuarta, el seu nou redactat queda d'aquesta
manera (en negreta els canvis):
Disposició transitoria quarta. compatibilitats
1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes de la feina a temps parcial es
produeix de forma progressiva i gradual i finalitza abans de 1'1 de juny de 2022 amb la generalització de la
complementarietat amb totes les rendes derivades de contractes a temps parcial per a totes les persones
que no disposin d'una quantitat de ingressos, rendes o recursos economics considerada mínima per atendre
les necessitats basiques d'una vida digna, d'acord amb I'import corresponent de la renda garantida de
ciutadania. A aquestes persones es els complementen els ingressos fins a arribar a aquest importo
Barcelona, 1 febrer 2022
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
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El Reial decret lIei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ln ~Jv;:fiiTm\¡¡tarfiM\l}¡::~ Capiítol
11 "Ambit subjectiu d'aplicació", article 7 "Requisits d'accés", estableix en I'apartat 1. a) Tenir residencia
legal i efectiva a Espanya i haver-Ia tingut de manera continuada i ininterrompuda durant al menys
I'any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
Aquest requisit disminueix el temps de residencia establert en I'article 7, apartat c) de la lIei 14/2027
de la Renda Garantida de Ciutadania, i significa un progrés a el dret de protecció social per a les
persones que resideixen legal i efectivament a Espanya .
.
D'altra banda, aquest requisit de l'lngrés mínim Vital no contempla possibles modificacions per un
suposat efecte crida.
Amb I'objectiu d'avan~ar en I'harmonització a I'al~a de el dret subjectiu en aquestes prestacions
socials, i respondre amb decisió i amplitud a I'increment de la pobresa com a conseqüencia de la
pandemia de I'Covid-19, proposem la següent esmena de lectura única.
CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:

L'actual redactat de I'article 7, apartat c):

c) Tenir residencia continuada i efectiva a Catalunya durant els vint mesos immediatament

anteriors a la presentació de la sol·licitud, sense perjudici del que estableix I'article 23.2.b. No es tenen
en compte per al comput d'aquest període les absencies justificades inferiors a un mes.
L'actual redactat de I'article 23, apartat 2.b):

2. b) Avaluar el possible efecte crida que s'hagi produit i, si escau, constatar que hi ha hagut un
increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de la renda garantida de ciutadania de
persones recentment censades a Catalunya. Si és així, informar favorablement perque s'ampJjj' el
requisit de residencia previa fins a un total de trenta-sis mesos. En aquest cas, s'habilita el Govern
perque per reglament pugui ampliar el període de vint mesos de residencia legal fins a trenta-sis mesos,
per tenir dret a la prestació.
Amb la modificació de I'apartat e, de I'art 7, el seu nou redactat queda d'aquesta manera (en negreta
els eanvis):
Article 7. Requisits per tenir dret a la renda garantida de ciutadania

c) Tenir residencia continuada i efectiva a Catalunya durant e/s dotze mesos immediatament anteriors

a la presentació de la sol· licitud, No es tenen en compte per al comput d'aquest període les absencies
justificades inferiors a un mes.
Article 23. Organ de seguiment de la renda garantida de ciutadania

Supressió de rapartat 2. b)
Barcelona, 1 febrer 2022
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Ciutadania, fruit de I'dialeg amb les persones vulnerables afectades, els punts
d'assessorament, treballadores socials, etc., s'ha constatat que el termini de resolució
administrativa de les sol·licituds és excessivament lIarg per a les p"ersones que es troben en
situació de vulnerabilitat. D'altra banda, I'administració ha disposat d'un període de gairebé
tres anys des de la posada en marxa de la lIei RGC per crear les condicions organitzatives i
de funcionament que agilitin i escurcin el termini de tramitació i resolució.
A més, I'agreujament de la pobresa i exclusió social com a conseqüencia de la pandemia de
I'Covi-19, fa més necessari i urgent agilitzar la tramitació administrativa de la prestació de
la Renda Garantida de Ciutadania i complement.
CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:
L'actual redactat de I'art 26, apartat 1 amb el títol "Resolució administrativa de les
sol·licituds", diu així:

1. L'administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o
atorgant la prestació en el termini de quatre mesos a comptar de la data d'entrada de la
sol ·licitud en el registre .
Amb la modificació de I'apartat 1, de I'art 26, el seu nou redactat queda d'aquesta manera
(en negreta els canvis):
Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds
1. L'administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o
atorgant la prestació en el termini d'un mes a comptar de la data d'entrada de la sol ·licitud
en el registre.
Barcelona, 1 febrer 2022
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
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DESENVOLUPAMENT I QUANTIA DE LA PRESTACIÓ, DE LA LLEI 14/2017 DE 20 DE JULlOL
2017 DE LA RGC, A TRAVÉS DE LECTURA ÚNICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L'evolució de la pobresa infantil a Catalunya ha assolit dimensions molt greus. Recentment,
I'ONG Save the Children en I'informe "Infancia a reconstrucció" estimava que podria arribar
al 34,6% a finals de 2020, com a conseqüencia de I'impacte de la crisi economica derivada
de la pandemia de I'Covid-19. Una de les mesures que aquesta entitat defensa és la
necessitat d'una prestació de 200 euros a I'mes a el primer menor d'edat a carrec d'una
família vulnerable.
En aquest context d'agreujament de la pobresa infantil a Catalunya proposem la següent
esmena de lectura única:

CONTINGUT DE LA PRO POSTA DE MODIFICACIÓ:
L'actual redactat de la "Disposició transitoria tercera. Desenvolupament i quantia de la
prestación" en el segon apartat, la taula de les quanties de la prestació segons els membres
de la unitat familiar. En relació a el primer membre menor d'edat fixa la quantia economica
a partir d'l d'abril de 2020 a 100 euros a el mes, també la mateixa quantitat per al segon
menor d'edat i estableix un límit final de 1.208 euros a I'mes per al conjunt de la unitat
familiar.
Proposem modificar la quantia de la prestació del primer membre menor de la unitat
familiar a 200 euros mensuals (30% IRSC), el segon menor d'edat a 175 euros mensuals
(26% IRSC) i el tercer menor d'edat a 150 euros (23 % IRSC), modificant en conseqüencia
ellímit de la unitat familiar.Barcelona.
Barcelona, 1 febrer 2022
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

