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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 9347, 9466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9347)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 
de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
»e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat.

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones que visquin en un serveis 
residencial de tipus social, sanitari o sociosanitari i que segueixin un pla de treball 
vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en 
un període no superior a sis mesos, d’acord amb el corresponent informe dels pro-
fessionals de Treball Social i/o de suport social del Servei Residencial.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 9466)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).
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[...]

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem

de l’article 7.1 de la Llei 14/2017

Article 7. Requisits per a tenir dret a la Renda Garantida de Ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les 

situacions següents: 
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Haver estat tutelat per la Generalitat fins a aconseguir la majoria d’edat, sense 

requisit mínim de temps de tutela, situació que s’acreditarà mitjançant certificació 
de l’organisme competent en matèria de tutela, sempre i quan el/la jove per algun 
motiu no pugui ser beneficiari en el moment de la sol·licitud de la RGC, o en el futur 
per haver-la exhaurit, de la prestació econòmica per a jove extutelat de la Genera-
litat de Catalunya. El jovent que estigui inclòs en aquest requisit haurà de seguir un 
pla de treball individual amb l’acompanyament professional que requereixi el seu 
seguiment.

– Trobar-se en situació de greu exclusió social, que s’acreditarà mitjançant el 
corresponent informe dels serveis socials públics competents.

– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.

[...]

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP

TERMINI DE SOL·LICITUD DE DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Finiment del termini improrrogable: 17.07.2018; 18 h.


