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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 la renda garantida de ciutadania establerta per
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL

A la Mesa de la Comissió de Treball

La Ponència de la Comissió de Treball, nomenada per a la present legislatura el
31 de març de 2016 i integrada pels diputats Chakir el Homrani Lesfar, del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designat ponent relator; Antonio Espinosa Cerrato, fins el 28 d’abril de 2016, i Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista;
Marta Ribas Frías, fins al 7 de febrer de 2017, i Joan Coscubiela Conesa, del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, de conformitat amb el
que estableix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del
Parlament els dies 6, 22 i 29 d’abril de 2016; 10, 20 i 26 de maig de 2016; 10, 17
i 21 de juny de 2016; 1, 12 i 22 de juliol de 2016; 9, 16 i 30 de setembre de 2016;
14, 25 i 28 d’octubre de 2016; 4 i 14 de novembre de 2016; 2 i 16 de desembre de
2016; 13 i 20 de gener de 2017, 5 i 12 de maig de 2017 i 2, 9, 13, 16 i 20 de juny
de 2017. Han assessorat la Ponència el lletrat Xavier Muro i Bas i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas i Majó, i l’ha assistida la gestora parlamentària Carme
Alonso i Belmonte.
La Ponència, atès el que estableixen els articles 137.3 del Reglament del Parlament i 15.1 de la Llei de 1/2016, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular,
dona continuïtat als treballs iniciats en l’anterior legislatura, la X, en què va estar
composta pels diputats Anna Figueras i Ibáñez del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael
López Rueda, del Grup Parlamentari Popular; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i David Fernàndez
i Ramos, del Grup Mixt, assessorada per la lletrada Esther Andreu i Fornós i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas i Majó, i assistida pel gestor parlamentari Lluís
Soler i Soler, i va tenir cinc sessions de treball.
Després d’estudiar la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament,
la Ponència ha establert l’informe següent:
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Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

TEXT PRESENTAT

Títol preliminar. Disposicions generals
TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte

La present Llei té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania que,
d’acord amb l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia, ha d’assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben
en situació de pobresa.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De supressió a l’article 1

Article 1.1
La present Llei té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania que,
d’acord amb l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia, ha d’assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben
en situació de pobresa.
Esmena 2
GP Socialista (1)
De modificació

Es modifica l’article 1, amb la redacció següent:
«Article 1. Objecte
La present llei té per objecte desplegar els articles 24.3 i 25.2 de l’Estatut d’Autonomia i a tal efecte regular la renda garantida de ciutadania, les prestacions econòmiques i els itineraris d’inclusió sociolaborals d’aquelles persones o les famílies que
es troben en situació de pobresa i les persones excloses del mercat de treball perquè
no han pogut accedir-hi o reinserir-s’hi i que no disposen de mitjans de subsistència
propis, d’acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya.»
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’article 1

«Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el Sistema Català de Garantia d’Ingressos i
Inclusió Social i, en el seu marc, el dret a les prestacions econòmiques i als instruments orientats a prevenir el risc d’exclusió, a pal·liar situacions d’exclusió personal, familiar, social i laboral, i a facilitar la inclusió d’aquells que no tinguin els
recursos personals, socials o econòmics suficients per a l’exercici efectiu dels drets
socials de ciutadania.
El Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social estarà integrat per
les Prestacions econòmiques i els instruments orientats a la inclusió social i laboral.»
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició

«Article 1. Objecte
La present Llei té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania amb la
finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i a les famílies o
nuclis de convivència que es troben en situació de pobresa severa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat i la seva inclusió social
i laboral.»
Addició de nous articles
Esmena 5
GP Socialista (2)
D’addició

S’addiciona un article 1 bis, amb la redacció següent:
«Article 1 bis. Principis rectors
Els principis rectors en els que es fonamenta aquesta llei són:
a) Doble dret. Les persones que compleixin els requisits establerts per aquesta
llei tindran dret a l’accés a una prestació econòmica per a fer front a les seves necessitats bàsiques així com el dret a serveis complementaris orientats a la inclusió
social i laboral.
b) Subjectivitat. Les persones que compleixin els requisits d’aquesta llei poden fer
efectiu el dret d’accés a la prestació econòmica.
c) Universalitat. Les administracions públiques garantiran, en l’exercici de les
seves competències, l’accés de tota la ciutadania als drets establerts en aquesta llei
sempre que compleixin amb els requisits exigits.
d) Igualtat. L’accés a les prestacions s’haurà de garantir tenint en compte criteris
d’equitat, no discriminació, homogeneïtat a tot el territori, de manera que el municipi o territori de residència no pugui determinar alguna diferència en la concessió
de la prestació o en la realització dels serveis.
e) Coordinació. Les administracions públiques catalanes hauran d’actuar de manera coordinada i cooperar entre elles per tal de facilitar l’execució dels drets a que
tinguin accés les persones que compleixin amb els requisits determinats en aquesta llei.
f) Participació. Les administracions públiques catalanes promouen i fomenten la
participació del conjunt de tota la ciutadania tant en els processos d’inclusió social
com en els de laboral.
g) Avaluació. Mesurar quins són els elements necessaris a aplicar a les causes
que generen una manca d’ingressos i estudiar l’efectivitat relativa dels diferents tipus d’intervencions.
h) Progressivitat. Aprofundir en les causes que generen una manca d’ingressos i
posar els elements necessaris per revertir aquesta situació.
i) Responsabilitat pública. La provisió de la prestació de Renda Garantida recaurà en la responsabilitat de les administracions públiques en l’exercici de les seves
respectives competències.»
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició d’un nou article 1 bis

«Article 1 bis. Prestacions econòmiques
1. Les prestacions econòmiques integrades en el Sistema Català de Garantia
d’Ingressos i Inclusió Social es classificaran en:
a) Prestacions econòmiques de dret.
b) Altres ajuts econòmics.
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2. Les prestacions econòmiques de dret integrades en el Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social seran, com a mínim, les següents:
a) La Renda Garantida de Ciutadania, que pot adoptar dues modalitats diferenciades en funció de l’existència o no d’ingressos en la unitat de convivència i, si escau, en funció de la procedència d’aquests ingressos:
– La Renda Bàsica per a la Inclusió Social.
– La Renda Complementària d’Ingressos del Treball.
b) La Prestació complementària per a l’habitatge, que es dirigirà a cobrir les necessitats relacionades amb l’habitatge de les persones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania en qualsevol de les dues modalitats previstes en la present llei.
3. Els ajuts econòmics inclouen les ajudes d’emergència social, destinades a
aquelles persones amb manca de recursos suficients per fer front a despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessaris per prevenir, evitar o pal·liar
situacions d’exclusió social.
La seva concessió queda subjecta a la prèvia comprovació de l’existència d’una
situació real i urgent de necessitat per part dels serveis socials. Els Pressupostos
Generals de la Generalitat hauran de consignar amb caràcter anual les quanties
suficients per respondre a la demanda d’aquesta prestació previ acord amb les entitats municipals.
4. Totes les prestacions econòmiques incloses en la present llei, siguin de dret o
subvenció tindran caràcter intransferible i, per tant, no podran:
a) Oferir-se en garantia d’Obligacions;
b) Ser Objecte de cessió total o parcial;
c) Ser Objecte de compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les
Prestacions indegudament percebudes;
d) Ser Objecte de retenció o embargament, excepte en els supòsits i amb els Límits que preveu la legislació general de l’Estat que resulti d’aplicació.»
Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou article 1 ter

«1 ter. Instruments orientats a la inclusió social i laboral
En el marc del Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social tindran
la consideració d’instruments orientats a la inclusió social i laboral els següents:
a) El conveni d’inclusió, que es configurarà com el dispositiu bàsic d’articulació
del conjunt d’accions de diferent naturalesa que es considerin necessàries per a la
inclusió social i laboral, amb especial èmfasi en la formació i preparació per a la
inclusió laboral.
b) Les mesures específiques d’intervenció, ja siguin programes, serveis o centres,
organitzats pels diferents àmbits de la protecció social, en particular pels serveis socials, els serveis d’ocupació, els serveis de salut, i els serveis d’habitatge, susceptibles d’aplicar-se, de forma combinada, en el marc d’un conveni d’inclusió.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7, que consisteix a donar la redacció següent a l’article 1: «Article 1. Objecte de la llei
L’objecte d’aquesta llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.
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TEXT PRESENTAT

Article 2. Caracterització de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret subjectiu de totes les persones que
compleixin els requisits establerts a l’article 6 d’aquesta llei, que no està condicionat
a l’obligació de participar en cap tipus d’activitat d’inserció laboral o social, sense
perjudici del dret de les persones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania de
participar-hi i, en cap cas, es pot condicionar a raons de caràcter pressupostari.
La Renda Garantida de Ciutadania té, com un dels seus principals objectius, desenvolupar la promoció de la persona i el seu empoderament i la millora de les condicions que l’han dut a requerir la prestació.
El Sistema de Serveis Socials, en el marc de la Renda Garantida de Ciutadania,
ha de vetllar per la necessària adequació als plantejaments que emanen de la nova
Renda Garantida de Ciutadania i en cap cas s’ha de pensar en la seva inactivitat i
desmantellament. Els poders públics de Catalunya han de garantir la possibilitat
d’itineraris, accions i serveis d’inclusió i integració social per aquelles persones que
requereixin d’un acompanyament i suport de caràcter social.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP de Ciutadans (2)
De modificació a l’article 2

Article 2. Caracterització de la Renda Garantida
La Renda Garantida de Ciutadania és un dret subjectiu de totes les persones que
compleixin els requisits establerts a l’article 6 d’aquesta llei.
Tindran condició de beneficiaris les persones que es trobin en qualsevol de les
situacions següents:
A. Personas o núcleos familiares o de convivencia en una situación personal o
familiar que les impida por edad, enfermedad o diversidad funcional psíquica, física
o sensorial su incorporación al mundo laboral.
B. Personas o núcleos familiares o de convivencia desempleadas de larga duración sin prestaciones o que intentan acceder por primera vez al mercado laboral y
que requieran de un intenso proceso de formación para su reinserción o incorporación en el mercado de trabajo.
C. Personas o núcleos familiares o de convivencia que obtengan rentas salariales, prestación por desempleo y/o ingresos del trabajo por cuenta propia, sin llegar
a alcanzar la cuantía anual de la RGC correspondiente.
La Renda Garantida de Ciutadania s’integra com a una prestació econòmica
més de la cartera del Sistema de Serveis Socials.
Esmena 9
GP Socialista (3)
De modificació

Es modifica l’article 2, amb la redacció següent:
«Article 2. Caracterització de la Renda Garantida de Ciutadania
1. La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació de caràcter econòmic
reconeguda com a dret subjectiu de totes les persones que compleixin els requisits
establerts a l’article 6 d’aquesta llei.
2. La Renda Garantida de Ciutadania té com a objectiu atendre determinades
situacions de necessitat, i contribuir a la promoció de la persona i el seu empoderament, així com a la superació de les condicions que l’han dut a requerir la prestació.
Aquesta atenció i contribució es realitza a partir del suport adequat a les persones titulars per a afavorir-ne la seva inclusió sociolaboral, així com atendre les seves necessitats bàsiques per a viure en la societat.
3.01.02. Proposicions de llei

7

BOPC 455
30 de juny de 2017

3. Els poders públics de Catalunya garantiran convenis d’inclusió sociolaborals
per aquelles persones que requereixin d’un acompanyament i suport de caràcter laboral i/o altres polítiques sectorials com poden ser la social, sanitària, educativa,
d’habitatge per aconseguir aquest objectiu.»
Esmena 10
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

«Article 2. Caracterització de la Renda Garantida de Ciutadania
La Renda Garantida de Ciutadania és un dret subjectiu en els termes establerts
en aquesta llei, que constarà d’una Renda Mínima Garantida no condicionada a
contraprestacions i vinculada a un pla d’acompanyament i seguiment per tal de garantir l’exercici dels drets de l’Estat del Benestar, així com d’un sistema d’incentius
a la inserció laboral o a la inclusió social. La Renda Garantida de Ciutadania, en
conseqüència, es compon de dos trams:
a) Renda Mínima Garantida, amb l’objectiu d’assegurar els mínims d’una vida
digna
b) Renda d’inserció, amb l’objectiu d’afavorir la inserció social i laboral
La Renda Garantida de Ciutadania té com a objectiu, desenvolupar la promoció
de la persona i el seu apoderament i la superació de les condicions que l’han dut a
requerir la prestació.
Els poders públics de Catalunya han de facilitar itineraris, accions i serveis d’inclusió i integració social per aquelles persones que requereixin d’un acompanyament i suport de caràcter social.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 8, 9 i 10, que consisteix a donar la redacció següent a l’article 2: «Article 2. Finalitat i tipus de prestacions de la renda garantida de ciutadania
1. La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret
subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu
apoderament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que estableix la llei, que consta de dues prestacions econòmiques:
a) Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix
aquesta llei.
b) Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’elaborar, i, si s’escau, seguir, un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el
qual té la finalitat superar les condicions que han dut a necessitar la prestació i, per
tant, deixar la renda garantida de ciutadania.
3. Els poders públics, especialment la Generalitat, han de destinar els recursos
necessaris perquè es duguin a terme les prestacions de servei en forma de polítiques
actives necessàries vinculades als plans d’inserció i d’inclusió. Aquests recursos han
de facilitar itineraris, accions i serveis d’inclusió i integració social per a les persones que necessiten acompanyament i suport de caràcter social, i també polítiques
actives d’ocupació que garanteixin el dret de les persones a ésser ocupables. Aquestes actuacions són considerades, a tots els efectes, prestacions de servei.»
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TEXT PRESENTAT

Article 3. Prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació econòmica de caràcter periòdic que han de percebre les persones que hi tinguin dret, en les condicions que
regula la present Llei. La quantia de la prestació econòmica de la Renda Garantida
de Ciutadania és la que, en cada moment, sigui necessària perquè cap persona i, en
el seu cas, cap nucli familiar o de convivència, estiguin per sota del llindar de la
pobresa.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 11
GP de Ciutadans (3)
De supressió a l’article 3

Article 3. Prestació econòmica de la Renda Garantida
La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació econòmica de caràcter periòdic que han de percebre les persones que hi tinguin dret, en les condicions que
regula la present Llei. La quantia de la prestació econòmica de la Renda Garantida
de Ciutadania és la que, en cada moment, sigui necessària perquè cap persona i, en
el seu cas, cap nucli familiar o de convivència, estiguin per sota del llindar de la
pobresa.
Apartat
Esmena 12
GP Socialista (4)
De modificació

Es modifica l’article 3, amb la redacció següent:
«Article 3. Prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
1. La Renda Garantida de Ciutadania presenta dues modalitats de prestació econòmica:
a) La Renda Garantida de Ciutadania per a persones en cerca d’ocupació.
L’objecte d’aquesta prestació es dirigeix a persones, que no disposen d’ingressos
procedents de rendes del treball i el seu nivell mensual d’ingressos, en els 4 mesos
anteriors a la sol·licitud, no arribi a la quantia fixada en la prestació establert en la
Llei de pressupostos de l’any corrent.
b) La Renda Complementària d’Ingressos del Treball.
L’objecte d’aquesta prestació es dirigeix a complementar els ingressos de les persones que, tenint ingressos procedents del treball, el seu nivell no supera el valor fixat de la prestació establerta en la Llei de pressupostos de l’any corrent, segons les
especificitats establertes per la present llei.
2. Les prestacions econòmiques establertes en les lletres a) i b) de l’apartat anterior poden ser complementades per ajuts, atenent a determinades circumstàncies d’especial vulnerabilitat, la presència de menors a càrrec i per compensació
de mesures específiques de millora de la inclusió laboral, entre d’altres. No obstant, les dues modalitats de Renda Garantida de Ciutadania seran incompatibles
entre si.
3. El pas d’una modalitat de prestació econòmica a una altra de la Renda Garantida de Ciutadania, derivat d’una modificació en la situació de la persona titular,
s’articularà de forma automàtica, sense ser necessari procedir a cap tràmit específic
d’extinció de la primera per accedir a la segona.»
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Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició

Article 3
«[...] estiguin per sota del llindar de la pobresa i puguin fer front tant a les despeses derivades de les necessitats bàsiques com a les despeses derivades d’un procés
d’inclusió social.»
Esmena 14
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació i addició

«Article 3. Prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
1. La Renda Garantida de Ciutadania presentarà dos trams:
a) Renda Mínima Garantida és una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les persones que no disposin d’ingressos per fer front a les despeses
associades a les necessitats bàsiques.
b) La Renda d’Inserció és una prestació periòdica, temporal, de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d’ingressos de les unitats de convivència
de les persones titulars de la Renda Mínima Garantida, i que s’acullen a un procés
d’inclusió social o de millora de la situació laboral, que quedarà definit pel pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social. En la determinació de la seva quantia
i durada, aquesta prestació es tindrà en compte l’estímul a l’ocupació, en els termes
previstos en aquesta llei. La Renda d’Inserció també serà atorgada a aquelles persones provinents de la Renda Mínima Garantida que disposin d’ingressos procedents
de les rendes del treball les quals no superin la Renda Mínima Garantida. Quan siguin complements a les rendes del treball es desplegaran reglamentàriament.
2. Les actuacions que comprenen la Renda d’Inserció son:
a) De suport a la inserció laboral
b) De suport a la inserció social
2. D’acord amb les necessitats i els requisits de cada cas, s’ha de facilitar l’accés als diferents serveis de sanitat, tant pel que fa a la prevenció com a l’atenció i
el tractament de la salut física i psíquica, l’ensenyament, la justícia, l’habitatge i
d’altres que es determinin per reglament.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 11, 12, 13 i 14, que consisteix a donar la redacció següent a
l’article 3: «Article 3. Característiques de les prestacions de la renda garantida de
ciutadania
1. La prestació garantida, a què fa referència l’apartat 2.a de l’article 2, és una
prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no
disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna.
2. La prestació complementària d’activació i inserció, a què fa referència l’apartat 2.b de l’article 2, és una prestació econòmica periòdica, de caràcter temporal, i
té com a finalitat la inclusió social o laboral. És avaluable periòdicament, de manera
individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme
les activitats del seu pla de treball.
3. La renda garantida de ciutadania, atenent l’objecte i la finalitat de la prestació,
no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.»
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TEXT PRESENTAT

Article 4. Caràcter suplementari de la prestació de la Renda Garantida
de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte suplir la manca total o parcial
d’ingressos econòmics.
En aquest sentit, la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari de
tot tipus d’ingressos econòmics i de prestacions de caràcter econòmic previstes a la
legislació vigent, que cobri la persona titular, i ha de permetre fer front a l’estat de
necessitat i de pobresa en què es trobi la persona que hi tingui dret i el nucli familiar o de convivència.
En cas d’existir ajuts o prestacions de similar naturalesa també tindran la consideració d’ingressos i, en conseqüència, hauran de ser objecte de còmput a efectes
de determinar l’existència del requisit de carència de rendes i també per establir la
quantia de la Renda Garantida de Ciutadania a què es pugui tenir dret.
Si la persona que sol·licita la Renda Garantida de Ciutadania tingués dret a percebre qualsevol altra prestació o subsidi, haurà de fer la sol·licitud corresponent
d’aquesta altra prestació o subsidi, però sense que es pugui paralitzar la tramitació i,
en el seu cas, resolució favorable a la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania
i el cobrament de la prestació de la RGC, sense perjudici de l’obligada regularització de les quanties ja percebudes una vegada li fos reconeguda, en el seu cas, l’altra
prestació o subsidi.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 15
GP Socialista (5)
De supressió

Es suprimeix l’article 4.
Esmena 16
GP de Ciutadans (4)
De supressió i addició a l’article 4

Article 4. Caràcter suplementari complementari de la prestació de la Renda Garantida de 4
La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte suplir la manca total o parcial
d’ingressos econòmics.
En aquest sentit, la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari complementari de tot tipus d’ingressos econòmics i de prestacions de caràcter econòmic
previstes a la legislació vigent, que cobri la persona titular fins a la quantia establerta per la renda de suficiència de Catalunya, i ha de permetre fer front a l’estat de
necessitat i de pobresa en què es trobi la persona que hi tingui dret i el nucli familiar
o de convivència.
En cas d’existir ajuts [...] a què es pugui tenir dret.
Si la persona que sol·licita la Renda Garantida de Ciutadania [...], l’altra prestació
o subsidi.
Esmena 17
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació i addició

«Article 4. Caràcter suplementari i subsidiari de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania
La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte suplir la manca total o parcial
d’ingressos econòmics per atendre una situació de necessitat, alhora que procura
la plena inclusió social de les persones que s’hi acullen.
3.01.02. Proposicions de llei

11

BOPC 455
30 de juny de 2017

En aquest sentit, la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari i
subsidiari a ingressos econòmics , privats o públics, i de prestacions de caràcter econòmic previstes a la legislació vigent, que cobri la persona titular, i ha de permetre
fer front a l’estat de necessitat i de pobresa severa en què es trobi la persona que hi
tingui dret i la unitat familiar o el nucli de convivència.
En cas d’existir ajuts o prestacions de similar naturalesa , exceptuant les prestacions finalistes que es detallen a l’article 6 d’aquesta llei, també tindran la consideració d’ingressos i, en conseqüència, hauran de ser objecte de còmput a efectes
de determinar l’existència del requisit de carència de rendes i també per establir la
quantia de la Renda Garantida de Ciutadania a què es pugui tenir dret.
La persona que sol·licita la Renda Garantida de Ciutadania haurà d’acreditar la
sol·licitud i esgotament del dret a percebre qualsevol altra prestació o subsidi de caire sociolaboral dels corresponents als nivells de l’Administració Central de l’Estat i
al Sistema de Seguretat Social.»
Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De modificació

«Article 4. Caràcter subsidiari i complementari de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania
La Renda Garantida de Ciutadania tindrà caràcter subsidiari, i si escau complementari, de tota mena de recursos i prestacions de contingut econòmic previstes en
la legislació vigent que puguin correspondre a la persona titular o a qualsevol dels
membres de la seva unitat de convivència.
En cas d’existir ajuts o [...].»
Addició de nous articles
Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició d’un nou article 4 bis

«4 bis. Modalitats de la Renda Garantida de Ciutadania
La Renda Garantida de Ciutadania presentarà dues modalitats:
a) La Renda Bàsica per a la Inclusió Social és una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les persones que no disposin d’ingressos procedents
de rendes de treball i el nivell mensual d’ingressos no arribi a l’import de la renda
bàsica per a la inclusió social, resultant insuficient per fer front tant a les despeses
associades a les necessitats bàsiques com a les despeses derivades d’un procés d’inclusió social o laboral.
b) La Renda Complementària d’Ingressos del Treball és una prestació periòdica,
de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d’ingressos de les unitats de convivència que, tot i disposant d’ingressos procedents del treball, compten
amb un nivell mensual d’ingressos que no arriba l’import de la Renda Garantida de
Ciutadania, i que resulta insuficient per fer front tant a les despeses associades a
les necessitats bàsiques de supervivència com a les despeses derivades d’un procés
d’inclusió social o de millora de la situació laboral. En la determinació de la seva
quantia, aquesta prestació es veurà complementada, temporalment, amb una fórmula d’estímul a l’ocupació, en els termes que preveu aquesta llei.»
Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
D’addició d’un nou article 4 ter

«4 ter. Vinculació amb el Conveni d’Inclusió Social
1. La concessió de la Renda Bàsica per a la Inclusió Social estarà vinculada a
l’establiment amb la persona titular d’un conveni d’inclusió en els termes que pre3.01.02. Proposicions de llei
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veu la present llei, a fi de facilitar la seva inclusió social i laboral. No obstant això,
les unitats de convivència compostes per pensionistes no estaran necessàriament
obligades a un conveni d’inclusió, si bé la persona titular i els altres membres de la
seva unitat de convivència disposaran de suports específicament orientats a la seva
inclusió social i, si s’escau, laboral, quan el diagnòstic de necessitats elaborat pel
servei social corresponent així ho determini.
2. La Renda Complementària d’Ingressos del Treball quedarà vinculada a l’establiment d’un conveni d’inclusió específicament orientat a la millora de la situació
laboral de la persona titular i, si escau, a la seva inclusió social i a la inclusió social
i laboral d’altres membres de la seva unitat de convivència.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 15, 16, 17, 18, 19 i 20, que consisteix a donar la redacció següent
a l’article 4: «Article 4. Caràcter complementari i subsidiari de la renda garantida
de ciutadania»
1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les
rendes del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Inicialment, només és compatible
per a les famílies monoparentals amb fills a càrrec i l’aplicació de la compatibilitat
fineix amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania
amb totes les rendes del treball derivades de contracte a temps parcial. En aquest
cas, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és per l’import de
la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és subsidiària de tots els ajuts, els subsidis,
les prestacions o les pensions de qualsevol administració a què puguin tenir dret els
titulars o beneficiaris de la prestació, i la renda garantida de ciutadania constitueix
la darrera xarxa de protecció social.
3. La renda garantida de ciutadania també és subsidiària dels ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, llevat
dels ingressos de les prestacions a què fa referència l’apartat 4.
4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar
econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de
beques escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar desnonaments, de
beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que existeixin
o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida
de ciutadania.
5. Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributives i no contributives de la seguretat social no tenen
dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sens perjudici
del que regula la disposició addicional tercera sobre els supòsits de complementarietat.

TEXT PRESENTAT

Títol I. Règim legal de la Renda Garantida de Ciutadania
TEXT PRESENTAT

Article 5. Titulars de la Renda Garantida de Ciutadania

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania les persones que compleixin els
requisits que regula aquesta llei.
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És un dret de caràcter individual però amb un requisit d’accés que ha de tenir en
compte, si és el cas, els límits d’ingressos econòmics del conjunt del nucli familiar
o de convivència.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Ciutadans (5)
De modificació a l’article 5

Article 5. Titulars de la Renda Garantida de Ciutadania
Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania les persones que compleixin els
requisits que regula aquesta llei.
És un dret subjectiu però amb un requisit d’accés que ha de tenir en compte, si
és el cas, els límits d’ingressos econòmics del conjunt del nucli familiar o de convivència.
Esmena 22
GP Socialista (7)
De modificació

Es modifica l’article 5, amb la redacció següent:
«Article 5. Persones titulars del dret a la prestació
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén com a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, les següents:
a) Titular: aquella persona a favor de la qual s’ha aprovat la Renda Garantida
de Ciutadania.
b) Beneficiària: aquella persona o persones que estan a càrrec d’una, que en sigui titular i formin part del nucli de convivència o familiar.»
Esmena 23
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió, addició i modificació

«Article 5. Titulars de la Renda Garantida de Ciutadania
Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania les persones que compleixin els
requisits que regula aquesta llei.
És un dret de caràcter individual però amb un requisit d’accés que ha de tenir en
compte, si és el cas, els límits d’ingressos econòmics i la situació de necessitat del
conjunt de la unitat familiar o del nucli convivència.»
Als efectes d’aquesta Llei:
1. S’entén per titular la persona a favor de la qual s’ha aprovat la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania i, en el seu cas, un pla individual de
suports i activitats.
2. S’entén per beneficiària la persona o les persones que estan a càrrec d’un titular i que, en el seu cas, formen part del pla individual com a membres de la respectiva unitat familiar.
3. S’entén per destinatària la persona titular i les beneficiàries.
4. S’entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat
familiar o el nucli de convivència als quals pertany, situant-la per sota del llindar d’ingressos que aquesta llei estableix i, per tant, en una realitat de pobresa
severa.

3.01.02. Proposicions de llei
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Addició de nous articles
Esmena 24
GP de Junts pel Sí (6)
D’addició d’un nou article

Article 5 bis. Nucli familiar, de convivència familiar i llar independent
1. En l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania s’han de tenir en compte
les persones destinatàries dels ajuts, tant si viuen soles com en qualitat de membres
d’una unitat familiar.
2. Es considera, a efectes d’aquesta Llei, que pertanyen a la unitat familiar aquell
grup de convivència unit per vincle de matrimoni o una altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, així com els fills de
cadascun dels progenitors que convisquin en aquest nucli, com a conseqüència de la
formació de famílies reconstituïdes.
3. Es considera convivència familiar el conjunt de dos o més nuclis familiars que
conviuen en el mateix domicili i que estan emparentats segons les relacions especificades en aquest article.
4. Es considera llar independent el marc físic de residència permanent d’una
sola persona, o bé de dues o més que formin un nucli familiar, segons el concepte
que estableix aquest article. En queda exclosa la convivència per raons d’amistat o
conveniència.
No es perd la condició de llar independent quan el marc físic de residència permanent deixi de ser-ho per causa de força major o de desnonament.
5. La relació de parentiu es compta a partir de la persona titular. En els casos
en els quals se’n justifiqui degudament la necessitat, l’òrgan administratiu competent pot pronunciar-se per a autoritzar motivadament la consideració de membres
de la unitat familiar a persones amb un grau de parentiu més allunyat o amb altres
relacions de convivència, sempre i quan consti el seu empadronament i residència
en el mateix domicili.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 21, 22, 23 i 24, que consisteix a donar la redacció següent a
l’article 5: «Article 5. Titulars i beneficiaris de la renda garantida de ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que compleixin els
requisits que regula aquesta llei.
2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:
a) Titular: la persona a favor de la qual s’aprova la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i, si s’escau, un pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social.
b) Beneficiaris: les persones que formen part del mateix nucli com a membres de
la unitat familiar respectiva.
c) Destinataris: el titular i els beneficiaris.
3. En el cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi més d’una persona amb
dret a ésser titular de la prestació, té preferència per a accedir-hi la persona que no
tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui més baix, amb preferència, també, per
qui tingui la potestat parental.
4. Una unitat familiar només pot donar dret a un sol expedient de prestació de la
renda garantida de ciutadania.
5. Les dones que tenen legalment reconeguda la condició de víctima de violència
masclista en l’àmbit de la llar adquireixen automàticament la titularitat de la prestació, sempre que hi tinguin dret.
6. La titularitat del dret a la renda garantida de ciutadania pot ésser objecte de
modificacions com a conseqüència de les circumstàncies a què fan referència les
lletres e i f de l’article 14.1.»
3.01.02. Proposicions de llei
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TEXT PRESENTAT

Article 6. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la
Renda Garantida de Ciutadania

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que compleixin
els següents requisits:
a). Que acreditin una edat de, com a mínim, 18 anys. Aquest requisit no serà necessari en el supòsit de menors emancipats.
b). Que estiguin vivint legalment a Catalunya. Aquest requisit no serà exigible en
el supòsit de dones «reagrupades», que tenen dret a la RGC en el cas que perdin la
condició legal de residents com a conseqüència de la separació o el divorci.
c). Que acreditin una residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12
mesos. No computen com a absències les sortides del territori català, prèviament
comunicades a l’òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
Són exemptes d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar de llur lloc
de residència per a evitar maltractaments a elles o als fills i que hagin arribat a Catalunya i compleixin la resta de requisits.
Estan eximides d’aquest requisit les persones retornades, d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport
al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la
Llei 18/1996.
d). Que no disposin d’ingressos superiors als mínims garantits que equivalen a la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya que cada any ha de fixar
la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
La situació de manca de recursos econòmics s’ha d’haver produït durant, com a
mínim, els 4 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
El límit d’ingressos individual i per nucli familiar o de convivència, per sota dels
quals es tindrà dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es
calcularà de la següent forma. Els límits de la suma de les rendes seran equivalents
a la quantia, en còmput anual, de la prestació, més el resultat de multiplicar el 70%
d’aquesta quantitat pel nombre de persones convivents al nucli familiar o de convivència, menys un. Així:

Per 1 persona

Límit de rendes

Prestació

7.967,73 euros/any

664 euros/mes

Per 2 persones

13.545,14 euros/any

1.129 euros/mes

Per 3 persones

19.122,55 euros/any

1.594 euros/mes

Per 4 persones

24.699,96 euros/any

2.058 euros/mes

Per 5 persones

30.277,37 euros/any

2.523 euros/mes

Per 6 persones

35.854,78 euros/any

2.988 euros/ mes

Per 7 persones

41.432,96 euros/any

3.453 euros/mes

I així successivament

Per determinar si es compleix el requisit de carència de rendes s’han de sumar
la totalitat de rendes de la totalitat de persones del nucli i dividir-les per nombre de
persones del nucli i, si el resultat és inferior a la quantitat preestablerta com a límit
de subsistència, es té dret a la RGC en la quantia necessària per garantir els ingressos de subsistència, fins un màxim de 7.967,73 euros l’any. Si amb la quantia íntegra
d’una prestació de la RGC no s’arriba al límit de subsistència, una altra persona del
nucli tindrà dret a una altra prestació de la RGC.
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Als efectes anteriors es computarà el patrimoni de què disposi la persona i el
nucli familiar o de convivència, però en cap cas es podrà computar l’habitatge habitual.
En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superin una situació
de violència masclista i que compleixen la resta de requisit, s’han de tenir en compte exclusivament els ingressos individuals de la dona i de les persones de les quals
tingui la potestat parental; en aquests casos, no es computen els ingressos d’altres
membres de la unitat familiar o de convivència que conviuen amb la dona víctima.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 25
GP de Ciutadans (6)
De supressió i modificació a l’article 6

Article 6. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la Renda
Garantida de Ciutadania
Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que compleixin
els següents requisits:
a). Que acreditin una edat de, com a mínim, 18 anys. Aquest requisit no serà necessari en el supòsit de menors emancipats. Ser major d’edat
b). Que estiguin vivint legalment a Catalunya. Aquest requisit no serà exigible en
el supòsit de dones «reagrupades», que tenen dret a la RGC en el cas que perdin la
condició legal de residents com a conseqüència de la separació o el divorci.
c). Que acreditin una residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12
mesos. No computen com a absències les sortides del territori català, prèviament
comunicades a l’òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
b) Que acreditin residència legal continuada i efectiva a Espanya i empadronament a qualsevol municipi de Catalunya com a mínim amb dotze mesos d’antelació
a la data de presentació de la sol·licitud.
Són exemptes [...] la resta de requisits.
Estan eximides [...] modificació de la Llei 18/1996.
d) Que no disposin d’ingressos [...] de la Generalitat de Catalunya.
La situació de manca de recursos econòmics s’ha d’haver produït durant, com a
mínim, els 4 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.
El límit d’ingressos individual i per nucli familiar o de convivència, per sota dels
quals es tindrà dret a la prestació econòmica complementària de la renda garantida
de ciutadania es calcularà de la següent forma. Els límits de la suma de les rendes
seran equivalents a la quantia, en còmput anual, de la prestació, més el resultat de
multiplicar el 70 per 1’23 aquesta quantitat pel nombre de persones convivents al
nucli familiar o de convivència, menys un fins a un màxim de cinc. Així, per a l’any
2015, seria:
Membres

Límit de rendes

Prestació

Per 1 persona

6.829,44 euros/any

569,12 euros/mes

Per 2 persones

8.400,21 euros/any

700,02 euros/mes

Per 3 persones

10.332,26 euros/any

861,02 euros/mes

Per 4 persones

12.708,68 euros/any

1.059,06 euros/mes

Per 5 persones o més

15.631,68 euros/any

1.302,64 euros/mes

Als efectes anteriors [...] l’habitatge habitual.
En el supòsit de dones [...] amb la dona víctima.
3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 26
GP Socialista (8)
De modificació

Es modifica l’article 6, amb la redacció següent:
«Article 6. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la Renda
Garantida de Ciutadania
1. Tenen dret a les prestacions econòmiques que estableix la Renda Garantida de
Ciutadania totes les persones sol·licitants, en les quals concorrin les circumstàncies
següents:
a) No disposar de recursos suficients per fer front a les despeses bàsiques que els
asseguri els mínims d’una vida digna.
Es considera que no es disposa d’aquests recursos quan es compleixin totes les
condicions següents:
i. Disposar d’ingressos mensuals inferiors a la quantia mensual de la Renda Garantida de Ciutadania, que correspongui en funció del nombre de membres del nucli
familiar o de convivència.
ii. No disposar de cap bé immoble, a excepció de l’habitatge habitual, sempre
que no tingui un valor excepcional determinat per reglament.
iii. Disposar de diners i valors de quantia màxima equivalent a quatre vegades
la quantia anual de la Renda Garantida de Ciutadania, que els correspongui en el
supòsit d’absència total de recursos, en funció del nombre total de membres del nucli
familiar o de convivència.
b) No ser usuàries d’una prestació de servei residencial de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics.
c) No gaudir d’una reducció de jornada laboral o situació anàloga, en el cas de
disposar d’ingressos de treball justificats mitjançant contracte laboral, llevat que
concorrin circumstàncies excepcionals que determini el reglament.
En tot cas, el reglament haurà d’establir quin és el còmput com a ingressos del
nucli familiar o de convivència familiar. A aquest efecte i en cap cas, no és computaran les pensions i les prestacions públiques assistencials, fins l’import de la prestació econòmica bàsica de la Renda Garantida de Ciutadania, que puguin percebre
cadascun dels membres del nucli familiar o de convivència familiar.
d) Que estiguin empadronades en el moment de fer la sol·licitud de prestació, en
qualsevol dels municipis de Catalunya.
e) Que acreditin una residència continuada i efectiva a Catalunya, com a mínim,
amb un any d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
S’han de fixar per reglament, les absències que no interrompin el còmput de la
residència continuada i efectiva.
Són exemptes d’aquest requisit:
i. les persones que hagin hagut de marxar de llur lloc de residència per a evitar
maltractaments a elles o als fills, i compleixin la resta de requisits.
ii. les persones retornades, d’acord amb la legislació vigent
f) Que constitueixin una llar independent, com a mínim, sis mesos abans de la
data de presentació de la sol·licitud.
Queden exemptes d’aquests requisits les persones que tinguin menors o persones
amb disminució a llur càrrec, sens perjudici del que disposa l’apartat 2.c) d’aquest
article.
g) Que siguin majors de divuit anys o menors de divuit anys emancipades.
Tanmateix, tenen dret a les prestacions econòmiques les persones menors de divuit anys amb menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, o que estiguin en
situació de desemparament o de risc social, d’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament.
h) Que estiguin en cerca activa d’ocupació d’acord a les seves circumstàncies
personals.
3.01.02. Proposicions de llei
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2. No tenen accés a la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
les persones sol·licitants, en les quals concorrin les circumstàncies següents:
a) Haver causat baixa voluntària en el seu treball, ja sigui pel seu compte o per
compte aliena, dins els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la Renda Mínima.
b) Estar en tràmit de situacions derivades d’acomiadaments laborals, expedients
de regulació d’ocupació o altres similars, i es comprovi que la quantia a percebre és
superior al còmput anual de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
En tot cas, tenen dret a la concessió provisional fins la data de resolució de l’expedient judicial o administratiu, que en el supòsit de ser negatiu a les pretensions
del sol·licitant, aquest està obligat a retornar una quantia igual a l’obtinguda fins al
límit de la prestació econòmica que hagi percebut.
c) Tenir en el seu nucli familiar o de convivència familiar una altra persona titular de les prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania.
e) No haver interposat reclamació judicial per incompliment de pensió alimentària, llevat els casos que es determinin per reglament.
3. Amb caràcter excepcional podran ser destinataris de la prestació aquelles persones que, encara que no compleixin tots els requisits establerts, concorrin circumstàncies extraordinàries que les col·loquin en situació d’especial necessitat a proposta, degudament informada i consultada, dels professionals de referència del Sistema
Públic de Serveis Socials.»
Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
De modificació

«Article 6. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la Renda
Garantida de Ciutadania
1. Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que compleixin els següents requisits:
a) Que acreditin una edat de, [...] de menors emancipats.
b) Que estiguin [...] o el divorci.
c) Que acreditin [.] en un període de 12 mesos.
Són exemptes d’aquest [...] i compleixin la resta de requisits.
Estan eximides d’aquest [...] i de segona modificació de la Llei 18/1996.
d) Que no disposin d’ingressos [...] de la Generalitat de Catalunya.
La situació [...] de la sol·licitud.
2. Per a la fixació de la quantia aplicable a cada unitat de convivència es tindrà
en compte, a més de la persona titular, a tots i cadascun dels altres membres que la
integren.
La quantia mensual de la prestació aplicable a cada unitat de convivència vindrà determinada per la diferència entre la quantia dels ingressos mínims garantits
per la prestació per a les unitats de convivència com la de la persona sol·licitant i els
ingressos disponibles en la seva unitat de convivència.
A aquest efecte, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges
de l’indicador de renda de suficiència vigent en el moment de la sol·licitud i seran
els següents:
a) 100% de l’indicador de renda de suficiència per a les unitats de convivència
unipersonals.
b) 125% de l’indicador de renda de suficiència per a les unitats de convivència
de dues persones.
c) 150% de l’indicador de renda de suficiència per a les unitats de convivència
de tres o més persones.
La quantia dels ingressos mínims garantits no podrà superar en cap cas el 150%
de l’indicador de renda de suficiència, malgrat que existeixin menors o persones
amb discapacitat o dependents. En aquest cas, la quantia dels ingressos mínims ga3.01.02. Proposicions de llei
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rantits s’augmentarà en un 10% a partir de la quarta persona de la unitat de convivència.
Per a la determinació dels ingressos disponibles de la unitat de convivència es
tindran en compte els rendiments de tots els seus membres.
3. Als efectes anteriors [...] l’habitatge habitual.
En el supòsit de dones[...] amb la dona víctima.»
Esmena 28
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació i addició

«Article 6. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la Renda
Mínima Garantida
Tenen dret a la Renda Mínima Garantida totes les persones que compleixin els
següents requisits:
a). Que acreditin una edat de, com a mínim, 25 anys, o bé que no arribin als 25
anys si tenen menors d’edat o persones amb discapacitat al seu càrrec i per la resta
de supòsits que es determinin per reglament.
L’edat màxima per ser receptor de la RGC serà l’edat que estableix legalment per
l’accés a la jubilació en cas que el beneficiari hi tingui dret.
b). Que estiguin vivint legalment a Catalunya. Aquest requisit no serà exigible en
el supòsit de dones amb permís de residència per reagrupament familiar, que tenen
dret a la RMG en el cas que perdin la condició legal de residents com a conseqüència de la separació o el divorci.
c). Que acreditin una residència continuada a Catalunya durant un mínim de 24
mesos. No computen com a absències les sortides del territori català, prèviament
comunicades a l’òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
Són exemptes d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar de llur lloc
de residència per haver patit maltractaments a elles o els fills degudament acreditats
pels mitjans admesos en dret, sempre i quan compleixin la resta de requisits.
Així mateix, estan eximides d’aquest requisit les persones retornades, d’acord
amb la disposició addicional segona de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.
d) Que no tinguin cobertes les necessitats bàsiques en el moment de la seva valoració i resolució.
e) Que no disposin d’ingressos i recursos suficients per atendre les seves necessitats bàsiques i que, en cap cas, aquests siguin superiors al nivell global econòmic de
la prestació econòmica de la Renda Mínima Garantida.
f) La situació de no arribar als ingressos mínims que marca la llei, s’ha d’haver
produït durant, com a mínim, els 6 mesos anteriors a la formalització de la sol·licitud.
g) Que hagin constituït una llar independent 24 mesos abans de la sol·licitud
d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania.
h) Han d’adreçar-se al servei públic d’ocupació de Catalunya, per a que en determini l’ocupabilitat.
i) El grau d’ocupabilitat determinarà quin servei públic els oferirà un seguiment de la seva situació.
j) Que tinguin ingressos provinents de prestacions finalistes que siguin generalitzables a d’altres col·lectius destinades a la manutenció de menors (prestacions
per fill a càrrec de la Seguretat Social, pensions d’aliments, beques menjador, etc.),
les destinades a l’atenció i cura de persones dependents, i altres que es puguin determinar per via reglamentària.
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El límit d’ingressos individual i per unitat familiar o nucli de convivència, per
sota dels quals es tindrà dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es calcularà de la següent forma:
Nombre de persones

Renda Mínima Garantida (base 14)

1

426,84 €

2

455,30 €

3

483,75 €

4

512,21 €

5

540,66 €

6 o més

569,12 €

Nombre de persones

Total Renda Garantida de Ciutadania

1

576,84 €

2

605,30 €

3

633,75 €

4

662,21 €

5

690,66 €

6 o més

719,12 €

Quan es tracti d’un nucli de convivència, format per més d’una unitat familiar,
en els termes previstos en aquesta llei, es podran reconèixer Rendes Garantides de
Ciutadania diferenciades per cadascuna, o algunes, de les unitats familiars que conformen el respectiu nucli de convivència.»
Esmena 29
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació

«6.b) Que resideixin a Catalunya i acreditin un arrelament social al municipi on
viuen, sense perjudici per aquelles persones en situació administrativa irregular.»
Addició de nous articles
Esmena 30
GP Socialista (9)
D’addició

«Article 6.bis. Nucli familiar, de convivència familiar i llar independent
1. En aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania s’ha de tenir en compte
les persones destinatàries dels ajuts, tant si viuen soles com en qualitat de membres
d’un nucli familiar.
2. Es considera, a efectes d’aquesta Llei, que pertanyen al nucli familiar les persones o nuclis de persones següents:
a) Les persones unides per vincle de matrimoni o una altre relació estable anàloga, llevat que es trobin en tràmits de separació o divorci.
b) Les persones unides per consanguinitat fins el quart grau, adopció o afinitat
fins el segon grau, o per una relació d’acolliment familiar permanent o preadoptiu
o de tutela, així com els fills de cadascun dels progenitors que convisquin en aquest
nucli, com a conseqüència de la formació de famílies reconstituïdes.
3. Excepcionalment, tindran la consideració de nucli familiar:
a) Les persones beneficiàries de pensions contributives o no contributives de vellesa, invalidesa o viudetat, amb el seu cònjuge o persona unida a elles per una relació permanent anàloga a la conjugal i les persones que depenen econòmicament
d’elles.
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b) Les persones que havent estat víctimes d’un maltractament domèstic, hagin
hagut d’abandonar el seu domicili habitual amb els fills.
c) Les persones que tinguin menors d’edat al seu càrrec
d) Les persones que estant soles s’hagin vist forçades a abandonar l’habitatge en
el que resideixin habitualment a conseqüència d’una separació o d’un divorci o per
falta de recursos econòmics suficients.
El Govern, atenent a l’evolució social i, en particular, a l’evolució dels models
d’estructura familiar, podrà definir noves excepcions, incloent les fórmules d’acolliment temporal.
4. Es considera convivència familiar el conjunt de dos o més nuclis familiars que
conviuen en el mateix domicili i que estan emparentats segons les relacions especificades en aquest article. La relació de parentiu es compta a partir de la persona
titular.
5. Es considera llar independent el marc físic de residència permanent d’una
sola persona, o bé de dues o més que formin un nucli familiar, segons el concepte
que estableix aquest article. En queda exclosa la convivència per raons d’amistat o
conveniència.
No es perd la condició de llar independent quan el marc físic de residència permanent deixi de ser-ho per causa de força major o de desnonament.»
Esmena 31
GP de Junts pel Sí (8)
D’addició d’un nou article

Article 6 bis. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la Renda
d’Inserció
Tenen dret a la Renda d’Inserció aquelles persones que:
a) Siguin titulars del dret a la Renda Mínima Garantida i que s’acullin obligatòriament al Pla Individual d’inserció laboral o d’inclusió social. Tinguin ingressos
procedents del treball i hagin sigut titulars de la Renda Mínima Garantida, però que
aquests ingressos no arribin a les quanties màximes de la Renda Mínima Garantida.
b) Compleixin els requisits establerts en la convocatòria de rendes d’inserció,
que es faran vinculades a projectes d’inserció laboral o social concrets i en nombre
suficient per a que tots els titulars de la Renda Mínima Garantida hi puguin accedir.
Es tindrà dret a la percepció de la Renda d’Inserció una vegada cada 4 anys per un
període mínim de 12 mesos.
c) En el cas de les persones que tinguin ingressos procedents del treball, que provinguin de la Renda Mínima Garantida, i que aquests ingressos no superin el valor
màxim de la Renda Mínima Garantida, només podran accedir a la renda d’inserció
una vegada cada quatre anys, per un període màxim de 12 mesos i vinculat a un programa de millora de la inserció laboral.
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (9)
D’addició d’un nou article

Article 6 ter. No tenen dret a la prestació econòmica de la renda d’inserció:
a) La persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar amb dret a
percebre altres prestacions públiques, ajuts o subvencions sempre per un import
superior a l’Indicador de Suficiència de Rendes de Catalunya en el moment en que
sol·licita la Renda d’Inserció o el 100% del salari mínim interprofessional, al llarg
del període en que s’és titular d’una renda d’inserció.
b) La persona sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar que han
causat baixa voluntària en el seu treball dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la renda mínima.
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c) La persona sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar que
estan en situacions derivades d’acomiadaments laborals, expedients de regulació
d’ocupació o altres de similars que es troben en tràmit judicial o administratiu, i es
comprova que la quantia que han de rebre per raó de les esmentades situacions pot
ésser superior al còmput anual de la renda mínima. En tot cas, té dret a la concessió provisional, i en el supòsit que la demanda prosperi, la persona titular, des de
l’execució de la sentència, és obligat a tornar una quantia igual a l’obtinguda fins al
límit de la prestació econòmica que hagi percebut.
d) La persona sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar que perceben o han percebut de forma indeguda, en els últims cinc anys, per causes comprovadament atribuïbles al titular, qualsevol mena de prestació pública. Per a poder
tornar a tramitar la renda mínima en aquestes circumstàncies ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des de la presentació de la sol·licitud.
e) La persona sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar que tenen béns mobles o immobles que, per llurs característiques, indiquen que hi ha béns
materials suficients per a atendre’n la subsistència. La titularitat o l’usdefruit de
l’habitatge habitual no impliquen necessàriament la denegació d’aquesta prestació.
f) Les persones sol·licitants que en el seu nucli familiar o de convivència familiar
hi hagi una altra persona titular de les prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania. En aquest cas tindrà preferència per accedir-hi la persona que
tingui la potestat parental, com a primer criteri, i la que no tingui cap tipus d’ingrés
econòmic o el tingui en menor quantia.
g) La persona sol·licitant que legalment té dret a percebre una pensió alimentària
del seu cònjuge o d’altres parents i no la rep però no ha interposat la corresponent
reclamació judicial, excepte en els casos que es determinin per reglament.
h) S’establiran per reglament les excepcions que l’Administració consideri oportunes en les persones sol·licitants amb pobresa severa.
Esmena 33
GP de Junts pel Sí (10)
D’addició d’un nou article

Article 6 quater. Incompatibilitats de la Renda Mínima Garantida i de la Renda
d’inserció
1. La prestació econòmica regulada per aquesta llei és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que tingui reconegudes la persona titular o les beneficiàries a les quals poden tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics
o privats complementaris, de la Seguretat Social, si la concessió d’aquesta prestació
econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania en pot comportar la pèrdua, la
disminució o la no concessió.
2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per sistemes de protecció privats complementaris els propis del mutualisme no integrat en la Seguretat Social,
l’assegurança privada, els fons de pensions, els fons inclosos en els sistemes de negociació col·lectiva o qualsevol altre sistema que tingui la finalitat de complementar
les pensions de la modalitat contributiva de la Seguretat Social.
Addició de nous articles
Esmena 34
GP de Junts pel Sí (11)
D’addició d’un nou article

Article 6 quinquies. Pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social
1. El Pla Individual d’inserció laboral o d’inclusió social determina l’itinerari
d’inserció més adient per aconseguir, sempre que sigui possible, la seva inserció laboral o la millora de la seva inclusió social, a més de les prestacions econòmiques a
les que té dret la persona titular.
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2. El Pla Individual d’inserció laboral o d’inclusió social és un dret de totes les
persones beneficiàries d’una renda mínima garantida i un dret i una obligació per a
les que, a més, siguin titulars d’una renda d’inserció.
3. L’itinerari d’inserció o d’inclusió es determina per a cada persona atenent a
les seves característiques, necessitats i possibilitats especifiques, evitant incloure-hi
actuacions o mesures innecessàries en el mateix, per tal de fomentar la seva eficàcia
social i l’eficiència econòmica.
4. En atenció al grau d’ocupabilitat de les persones titulars els Plans Individuals
es defineixen:
a) D’inserció Laboral: per a persones amb ocupabilitat i que han de concentrar
el seu contingut en mesures de tipus laboral, orientades a la inserció immediata o
a mig termini en el mercat de treball normalitzat i amb l’estímul de manteniment i
continuïtat en aquest mercat.
b) D’inclusió Social: per a persones amb un grau d’ocupabilitat estructuralment
baix, generat en moltes ocasions per l’existència de greus dificultats socials i que
han de concentrar els seu contingut en mesures de tipus social i pre-laboral.
Esmena 35
GP de Junts pel Sí (12)
D’addició d’un nou article

Article 6 sexies. Criteris d’elaboració del pla individual
1. El projecte del Pla Individual ha d’ésser elaborat amb criteris tècnics i professionals. Les persones destinatàries han de participar en la confecció del projecte,
sempre que sigui possible.
2. Les persones que volen acollir-se a la Renda d’Inserció i les que, essent titulars
de la Renda Mínima Garantida, voluntàriament vulguin disposar d’un Pla Individual s’han d’adreçar al servei públic d’ocupació de Catalunya o als SSAP perquè iniciï
la confecció del Pla Individual que correspongui.
3. El projecte del Pla Individual d’inserció laboral o d’inclusió social ha de contenir, com a mínim:
a) La diagnosi de la situació personal i familiar
b) El grau d’ocupabilitat de la persona titular i, si s’escau, de les persones beneficiàries
c) Els objectius que s’han d’assolir amb la previsió temporal de durada
d) L’itinerari d’inserció o d’inclusió que s’ha de seguir, i la concreció de les accions que s’han de realitzar
e) La periodicitat de la relació amb l’equip de seguiment
f) La concreció de tots aquests aspectes es concretarà a través del desplegament
reglamentari
4. Els projectes del Pla Individual d’inserció laboral han d’estar preparats i elaborats pel servei públic d’ocupació de Catalunya. Els projectes del Pla individual
d’inclusió social han d’estar preparats i elaborats pels Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària.
També poden fer aquesta tasca les entitats d’iniciativa social, degudament homologades, mitjançant un conveni de col·laboració amb els departaments competents
en matèria d’ocupació o de serveis socials, segons correspongui en funció de la tipologia del Pla Individual que han de presentar llurs projectes per mitjà de l’administració local que correspongui.
Són homologables a l’efecte de la Renda d’Inserció les entitats qualificades d’iniciativa social, registrades en el departament competent, i que reuneixen els requisits
que es determinin per reglament.
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Addició de nous articles
Esmena 36
GP de Junts pel Sí (13)
D’addició

Article 6 septies. Seguiment del pla individual
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o les entitats d’iniciativa social degudament homologades, són els responsables d’efectuar el seguiment periòdic i preceptiu del Pla Individual d’Inserció Laboral, així com d’avaluar l’evolució de cada
una de les persones que l’estan executant.
Els equips bàsics d’atenció primària o les entitats d’iniciativa social degudament
homologades, són els responsables d’efectuar el seguiment periòdic i preceptiu del
Pla d’inclusió social, així com d’avaluar l’evolució de cada una de les persones que
l’estan executant.
D’aquestes avaluacions podran derivar-se’n, si s’escau, adequacions i modificacions en la tipologia del Pla que seran comunicades a l’organisme únic competent en
la gestió de la protecció social o, mentre aquest no sigui creat, a l’òrgan gestor entre
els departaments competents en matèria de serveis socials i d’ocupació.
Esmena 37
GP de Junts pel Sí (14)
D’addició d’un nou article

Article 6 octies. Les actuacions de suport al Pla individual d’inserció laboral o
d’inclusió social
Les actuacions de suport incloses en el Pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social es determinaran per desplegament reglamentari.
Esmena 38
GP de Junts pel Sí (15)
D’addició d’un nou article

Article 6 nonies. Aprovació del pla individual
1. El reconeixement del dret a les prestacions correspon a l’òrgan competent en
matèria de protecció social.
2. L’aprovació de les prestacions comporta l’assignació de la prestació econòmica en la quantia que correspongui i de les actuacions que contingui el pla individual
d’inserció laboral o d’inclusió social.
3. L’organisme competent en matèria de protecció social o d’inserció laboral ha
d’emetre un informe vinculant, amb un pronunciament d’aprovació o desestimació
de cada Pla Individual. L’aprovació pot ésser total o parcial. L’informe s’ha de traslladar a les direccions generals competents a fi que adoptin les resolucions que en
cada cas siguin procedents.
4. L’aprovació del Pla Individual comporta les actuacions determinades en funció de l’itinerari d’inserció laboral o d’inclusió social que en cada moment i cas
s’han determinat com adequades, i també l’assignació de la prestació econòmica en
la quantia total que correspongui.
5. En cap cas el termini de la presa de l’acord definitiu no pot superar els dos
mesos des de la presentació del projecte a l’òrgan que el Govern determini per via
reglamentària.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 que
consisteix a:

3.01.02. Proposicions de llei

25

BOPC 455
30 de juny de 2017

– Redactar de la manera següent l’article 6:
«Article 6. Unitat familiar
1. Als efectes del que estableix aquesta llei es considera unitat familiar la formada per una o més persones que entre elles mantenen vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge
compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular.
2. Per l’aplicació de la renda garantida de ciutadania s’han de tenir en compte els destinataris de les prestacions, tant si viuen sols com en qualitat de membres
d’una unitat familiar. En els casos en què se’n justifiqui degudament la necessitat,
l’òrgan de gestió que defineix l’article 21 es pot pronunciar per a autoritzar motivadament la consideració de membres de la unitat familiar per a persones amb un grau
de parentiu més allunyat.
3. Per a determinar el dret a percebre la prestació es computen els ingressos de
totes les persones que formen la unitat familiar.»
– Addicionar tres nous articles, bis, ter i quater, com a nous articles 7, 8 i 9 amb
la redacció següent:
«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.
– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que
estableix l’article 22.2.b. No es tenen en compte per al còmput d’aquest període les
absències justificades inferiors a un mes.
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. La situació
d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, durant els sis 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.
e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.
2. No tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que es troben en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Les persones que han cessat voluntàriament llur activitat laboral dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
b) Les persones afectades per un acomiadament o per una altra situació anàloga quan tinguin dret a una indemnització o prestació equivalent. En qualsevol cas,
aquestes persones tenen dret a la concessió provisional de la renda garantida de ciutadania fins que percebin la indemnització laboral. Un cop percebuda la indemnització, han de tornar les prestacions de la renda garantida de ciutadania com a màxim fins a l’import de la prestació que han percebut, sens perjudici d’actualitzar la
sol·licitud d’accés a la renda garantida de ciutadania si es compleixen els requisits.
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c) Les persones que han percebut dins els darrers cinc anys qualsevol prestació
pública declarada indeguda per resolució administrativa ferma, per causes que els
són atribuïbles. Per a poder tornar a sol·licitar la renda garantida de ciutadania en
aquesta circumstància ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des de la presentació de la sol·licitud denegada.
d) Les persones que no han interposat una reclamació judicial amb relació a una
pensió d’aliments o compensatòria a la qual tenen dret però que no perceben, llevat
dels casos que es determinin per reglament.
e) Les persones o unitats familiars que disposen de béns mobles o immobles suficients, el valor o rendiments dels quals asseguren els mínims d’una vida digna segons el que disposa aquesta llei, llevat de l’habitatge habitual.
3. Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat. Aquestes
excepcions s’han d’establir per reglament i requereixen l’informe tècnic preceptiu
i favorable dels serveis socials públics competents i l’òrgan tècnic de gestió de la
renda garantida de ciutadania.
Article 8. Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a la
renda garantida de ciutadania
1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el
compliment del requisit que estableix l’article 7.1.d són els següents:
a) Els rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari,
les plusvàlues, els increments patrimonials i els rendiments procedents de qualsevol
activitat econòmica.
b) El patrimoni, de qualsevol tipus, llevat de l’habitatge habitual.
c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de
les administracions públiques o d’entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l’article 4.
2. L’acreditació dels ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l’apartat 1 es fa amb la documentació següent:
a) La darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la de
l’impost sobre el patrimoni, si s’escau, i la certificació de dades fiscals expedit per
l’Administració tributària.
b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers sis mesos dels
comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s’han obert amb posterioritat a
aquesta declaració o que no hi són declarats.
c) El comprovant d’inscripció com a demandant d’activació laboral a l’òrgan públic competent en matèria d’ocupació de la Generalitat.
d) El certificat de vida laboral del sol·licitant i dels beneficiaris emès per l’Administració de la seguretat social.
e) La certificació dels serveis d’hisenda municipal o del registre cadastral corresponent en què constin els béns de titularitat del sol·licitant en l’impost sobre béns
immobles i la situació tributària.
f) Altres documents acreditatius que sol·liciti l’òrgan gestor.
3. La sol·licitud de la renda garantida de ciutadania habilita les administracions
competents per a fer, d’ofici, les comprovacions de les dades de les persones que integren la unitat familiar necessàries per a tramitar i resoldre el procediment.
Article 9. Determinació de l’ocupabilitat
1. En el moment de sol·licitar la prestació s’ha de determinar el grau d’ocupabilitat de tots els titulars i beneficiaris de la prestació de la renda garantida de ciutadania.
2. En funció del perfil d’ocupabilitat que es determini, s’ha de derivar la persona
a l’àmbit de seguiment que correspongui.»
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TEXT PRESENTAT

Article 7. Reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica

La resolució administrativa expressa accedint a la sol·licitud i, en el seu cas, la no
resposta administrativa en el termini legalment establert, comportaran el reconeixement del dret des del primer dia del mes en què s’hagi acreditat la manca de recursos
econòmics, d’acord amb el que estableix l’article 21 de la present Llei.
En cas que en un mateix nucli familiar o de convivència hi hagi més d’una persona amb dret a ser titular de prestació, tindrà preferència per accedir-hi la persona
que no tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui en menor quantia, amb preferència, també, per qui tingui la potestat parental.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 39
GP de Ciutadans (7)
De supressió a l’article 7

Article 7. Reconeixement del dret a percebre la prestació
La resolució administrativa expressa accedint a la sol·licitud i, en el seu cas, la no
resposta administrativa en el termini legalment establert, comportaran el reconeixement del dret des del primer dia del mes en què s’hagi acreditat la manca de recursos
econòmics, d’acord amb el que estableix l’article 21 de la present Llei.
En cas que en un mateix nucli familiar o de convivència hi hagi més d’una persona amb dret a ser titular de prestació, tindrà preferència per accedir-hi la persona
que no tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui en menor quantia, amb preferència, també, per qui tingui la potestat parental.
Apartat
Esmena 40
GP Socialista (11)
De modificació

Es modifica l’article 7, amb la redacció següent:
«Article 7. Reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica
1. La resolució administrativa expressa accedint a la sol·licitud i, en el seu cas, la
no resposta administrativa en el termini legalment establert, comportaran el reconeixement del dret des de la data de la sol·licitud d’acord amb el que estableix l’article 15 de la present Llei.
2. En el supòsit que, en un mateix nucli familiar o de convivència hi hagi més
d’una persona amb dret a ser titular de prestació, el departament competent en matèria d’ocupació determinarà la persona titular del dret a partir de l’ocupabilitat de
la mateixa.»
Esmena 41
GP de Junts pel Sí (16)
De modificació, supressió i addició

«Article 7. Reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica
1. La resolució administrativa expressa accedint a la sol·licitud i, en el seu cas, la
no resposta administrativa en el termini legalment establert, comportarà el reconeixement del dret des del primer dia del mes següent al de la resolució de la sol·licitud
d’acord amb el que estableix la present Llei.
2. Aquesta resolució de sol·licitud es farà dins un termini màxim de quatre mesos a comptar des de la formalització de la sol·licitud.
3. Si en el termini de quatre mesos a comptar de la data del registre de la sol·licitud no s’ha notificat resolució expressa de reconeixement de la prestació, el dret
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d’accés a la prestació econòmica, en el cas que fos reconeguda, es genera des del
primer dia del mes següent al del compliment del termini màxim indicat.
4. En cas que en una mateixa unitat familiar o nucli de convivència hi hagi més
d’una persona amb dret a ser titular de prestació, tindrà preferència per accedir-hi
la persona que no tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui en menor quantia,
amb preferència, també, per qui tingui la potestat parental.»
5. Si en el termini de quatre mesos no hi ha hagut comunicació del reconeixement del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania, el silenci administratiu es considerarà negatiu.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 39, 40 i 41 conjuntament amb les esmenes 114, 115, 116 i
117, a l’article 21, que consisteix a donar la redacció següent a l’article com a article
25: «Article 25. 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 de quatre mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud al registre dels òrgans competents per a la tramitació.
2. Un cop transcorregut el termini a què fa referència l’apartat 1 sense que s’hagi
notificat la resolució a la persona interessada, s’ha d’entendre estimada la sol·licitud.
3. El que estableixen els apartat 1 i 2 s’aplica a la resolució administrativa de
pròrroga establerta per l’article 10 apartat 2.
4. El dret d’accés a la renda garantida de ciutadania te efectes econòmics des de
la data de presentació de la sol·licitud.
5. En el termini de tres mesos a comptar de la data de la resolució d’atorgament
de la prestació econòmica s’ha de proposar i acordar el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social corresponent quan ha estat sol·licitat l’accés a la prestació
complementària d’activació i inserció.»

TEXT PRESENTAT

Article 8. Duració temporal del dret a percebre la prestació econòmica

El dret a percebre la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
ho és per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i el compliment dels
requisits establerts a l’article 6 de la present Llei.
El dret a percebre la RGC s’ha de renovar, necessàriament, cada dos anys, sense
perjudici de l’obligació permanent de la persona beneficiària de notificar qualsevol
modificació de la situació que ha generat el dret i de la facultat, també permanent,
de les administracions públiques responsables de fer les comprovacions pertinents.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 42
GP de Ciutadans (8)
De modificació a l’article 8

Article 8. Duració temporal del dret a percebre la prestació
El dret a percebre la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
ho és per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i el compliment dels
requisits establerts a l’article 6 de la present Llei.
El dret a percebre la RGC s’ha de renovar anualment sense perjudici de l’obligació permanent de la persona beneficiària de notificar qualsevol modificació de la
situació que ha generat el dret i de la facultat, també permanent, de les administracions públiques responsables de fer les comprovacions pertinents.
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Esmena 43
GP Socialista (12)
De modificació

Es modifica l’article 8, amb la redacció següent:
«Article 8. Duració temporal del dret a percebre la prestació econòmica
1. Es reconeix el dret a percebre les prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania, tant en la seva modalitat bàsica com a complementaria, mentre
subsisteixin les causes que van motivar la seva concessió i es compleixin els requisits, que preveu l’article 6 d’aquesta Llei.
2. Aquest dret es concedirà per un període de 2 anys renovable, sens perjudici
de l’obligació permanent del titular de notificar qualsevol modificació de la situació que ha generat el dret. Seran les administracions públiques les responsables de
comprovar els canvis, que es puguin generar en les situacions que han donat lloc
aquest dret.
3. La renovació de la sol·licitud haurà d’iniciar-se amb antelació suficient, amb
l’objectiu d’evitar interrupcions en la meritació de la prestació, llevat aquells col·lectius, que reglamentàriament, es determini la seva pròrroga automàtica.
A aquests efectes serà l’Administració Pública la responsable de comunicar als
titulars del dret, en la data que correspongui en cada cas, la necessitat d’iniciar la
tramitació de sol·licitud per a la seva renovació.
4.-L’organisme competent del pagament de les prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania realitza, d’ofici, una revisió trimestral dels requisits, que s’incorporin al control telemàtic de la prestació, sens perjudici que es pugui procedir a
quantes revisions s’estimi oportunes per comprovar possibles variacions en les causes de concessió.
5. Per al correcte exercici de les funcions de revisió i supervisió establertes en
l’apartat, es podrà sol·licitar a la resta d’administracions públiques i entitats col·laboradores de la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, les dades i informes
que resultin estrictament necessaris.»
Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
De modificació i addició

«Article 8. Duració temporal del dret a percebre la prestació econòmica
1. Es reconeix el dret a la Renda Garantida de Ciutadania en totes les seves modalitats mentre subsisteixin les causes que van motivar la seva concessió i es compleixin les obligacions previstes en la present llei.
2. Es concedirà per un període de dos anys, renovable amb caràcter biennal
mentre es mantinguin aquestes causes i se segueixin complint les condicions, econòmiques o d’una altra naturalesa, per l’accés a la prestació.
3. Sense perjudici d’això, en el desplegament reglamentari d’aquesta llei es determinaran els col·lectius per als quals es prorrogarà automàticament la prestació,
sense necessitat de procedir a una renovació de la sol·licitud. Aquests col·lectius
hauran d’incloure, necessàriament a les unitats de convivència formades exclusivament per pensionistes o persones en situació d’alta exclusió, que, segons els
criteris dels serveis socials o dels serveis d’ocupació, no es trobin en situació de
incorporar-se al mercat laboral.»
Esmena 45
GP de Junts pel Sí (17)
De modificació i addició

«Article 8. Duració temporal del dret a percebre la prestació econòmica
1. El dret a percebre la prestació econòmica de la Renda Mínima Garantida ho
és per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i el compliment dels requisits establerts a l’article 6 de la present Llei.
3.01.02. Proposicions de llei
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2. El dret a percebre la Renda Mínima Garantida s’ha de renovar, necessàriament, cada dos anys, sense perjudici de l’obligació permanent de la persona titular
o beneficiària de notificar qualsevol modificació de la situació que ha generat el dret
i de la facultat, també permanent, de les administracions públiques responsables de
fer les comprovacions pertinents.»
3. El dret a percebre la Renda d’Inserció serà de 12 mesos com a màxim cada
quatre anys.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 42, 43, 44 i 45 que consisteix la donar la redacció següent
com a article 10:
«Article 10. Durada del dret a percebre les prestacions
1. Les persones tenen dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i es compleixin els requisits establerts per l’article 7.
2. El dret a percebre la prestació garantida de ciutadania s’ha de renovar, obligatòriament, per mitjà d’una resolució de pròrroga, cada dos anys, sens perjudici de
l’obligació permanent de la persona titular o beneficiària de notificar qualsevol modificació de la situació que ha generat el dret i de la facultat de les administracions
públiques responsables de fer-ne les comprovacions pertinents en qualsevol moment.
3. La prestació complementària d’activació i inserció es percep des de l’inici del
dret a la prestació, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, amb la
subscripció del compromís corresponent. La prestació és objecte de revisió al cap
de dotze mesos i se’n determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.
L’incompliment per les administracions públiques competents de l’obligació de
proposar el corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social no pot
comportar la pèrdua de la prestació econòmica per part del titular o dels beneficiaris que hi puguin accedir.
Si l’incompliment és imputable al titular o beneficiari, s’extingeix aquesta prestació, sense perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar al cap de dotze mesos.
4. En el cas que un destinatari de la renda garantida de ciutadania accedeixi a
un lloc de treball a temps complert, continua percebent la prestació complementària
d’activació i inserció durant sis mesos.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Obligacions del titular de la prestació econòmica

a). Comunicar a les entitats gestores que correspongui els canvis de situació personal o familiar que, d’acord amb la present Llei puguin modificar, suspendre o extingir la prestació.
b). Fer la sol·licitud, sense perjudici del que regula l’article 4 de la present Llei,
de qualsevol altra prestació econòmica, contributiva o no contributiva a què es pugui tenir dret durant el cobrament de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania.
c). No perdre, de forma voluntària, una altra prestació o ajut que es pugui estar
cobrant en el moment d’accedir al dret a cobrar la renda garantida de ciutadania.
d). Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar la seva situació i col·laborar amb elles; respondre als requeriments que facin les administracions competents
per acreditar que es manté la situació de necessitat que va donar dret al cobrament
de la prestació de la RGC.
e). Mantenir-se inscrit com a demandant d’ocupació i no rebutjar una oferta de
treball adequada, que haurà d’adequar-se a la professió i a les titulacions acadèmi3.01.02. Proposicions de llei
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ques o professionals del titular de la RGC, i haurà de respectar la seva dignitat, i
sempre que la retribució no es vegi minorada com a conseqüència de les despeses de
mobilitat o d’altra naturalesa que suposin l’acceptació de l’oferta de treball.
f). Trobar-se de forma permanent a Catalunya durant el temps en què es cobri la
prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la continuïtat
de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades a l’òrgan
que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 46
GP Socialista (13)
De modificació

Es modifica l’article 9, amb la redacció següent:
«Article 9. Obligacions del titular de la prestació econòmica
1. Les persones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania, qualsevol que sigui la modalitat de prestació a la qual accedeixin, adquiriran, en exercir el seu dret
a la prestació econòmica, les següents obligacions:
a) Aplicar la prestació econòmica a la cobertura de necessitats bàsiques de tots
els membres del nucli familiar o de convivència.
b) Fer valer, durant tot el període de durada de la prestació, tot dret o prestació
de contingut econòmic que li pogués correspondre, o que pogués correspondre a
qualsevol dels membres del nucli familiar o de convivència.
c) Comunicar, en el termini que s’estableixi per reglament, els fets sobrevinguts
que, de conformitat amb el que disposa la present llei, puguin donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.
d) Comunicar, en el termini que s’estableixi reglamentàriament, qualsevol canvi
relatiu al domicili de residència habitual de la persona titular.
e) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes
en quantia indeguda.
f) Comparèixer davant l’Administració i col·laborar amb la mateixa, quan sigui
requerida.
g) Totes aquelles que es derivin de l’objecte i finalitat de la renda de garantia
d’ingressos i que es determinin per reglament.
2. Les persones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania en cerca d’ocupació tenen les següents obligacions:
a) Negociar i subscriure un itinerari d’inclusió sociolaboral adequat a les necessitats efectives dels beneficiaris en funció del seu perfil.
Queden exemptes d’aquesta obligació els nuclis familiars o de convivència compostes només per persones no inseribles laboralment, si bé podran disposar de suports orientats a la seva inclusió social quan el diagnòstic de necessitats elaborat pel
servei social corresponent així ho determini.
b) Mantenir-se disponibles per a l’ocupació.
Aquesta obligació afecta tant a la persona titular, com els membres del seu nucli familiar o de convivència que estiguin en edat laboral, llevat quan es tracti de:
i. Persones titulars de pensions d’incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o invalidesa no contributiva.
ii. Persones menors de 23 anys que cursin estudis acadèmics reglats.
iii. Persones que segons els serveis socials municipals i, d’acord amb el Servei
d’Ocupació, no es trobin en situació de incorporar-se al mercat laboral a curt o mitjà termini.
Aquesta disponibilitat incorporarà també el compromís de romandre inscrites
com a demandants d’ocupació, de no rebutjar una feina adequada d’acord amb la
legislació vigent, de no donar-se de baixa voluntària, ni definitiva, ni temporal de
3.01.02. Proposicions de llei

32

BOPC 455
30 de juny de 2017

l’ocupació, i de no acollir-se a una situació d’excedència laboral sense causa extrema justificada.
3. Les persones titulars de la renda complementària d’ingressos de treball adquiriran l’obligació de negociar i subscriure un conveni d’inclusió orientat a la millora
de l’ocupació, no podent, en conseqüència, donar-se de baixa voluntària, ni definitiva ni temporal de l’ocupació, ni acollir-se a una situació d’excedència laboral sense
causa extrema justificada.»
Esmena 47
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
De modificació i addició

«Article 9. Obligacions del titular de la prestació econòmica
1. Les persones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania, en qualsevol de
les seves modalitats, adquiriran, en exercir el seu dret a la prestació econòmica,
les següents obligacions:
a) Aplicar la prestació econòmica a la cobertura de necessitats bàsiques de tots
els membres de la unitat de convivència i, si escau, a la cobertura de despeses derivades del seu procés d’inclusió social o laboral.
b) Administrar responsablement els recursos disponibles per tal d’evitar l’agreujament de la situació econòmica o de la situació d’exclusió.
c) Escolaritzar i posar els mitjans per garantir l’assistència efectiva de les persones menors d’edat que es trobin al seu càrrec.
d) No practicar la mendicitat ni permetre o forçar la seva pràctica a altres membres de la unitat de convivència.
e) Comunicar a les entitats gestores que correspongui els canvis de situació personal o familiar que, d’acord amb la present Llei puguin modificar, suspendre o extingir la prestació en els termes previstos reglamentàriament.
f) Fer la sol·licitud, [...] garantida de ciutadania.
g) No perdre, [...] garantida de ciutadania.
h) Facilitar la tasca [...] de la prestació de la RGC.
i) Mantenir-se inscrit [.] de l’oferta de treball.
j) Trobar-se de forma [...] en un període de 12 mesos.
k) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en quantia indeguda.
l) Totes les que es derivin de l’objecte i finalitat de la Renda Garantida de Ciutadania i que es determinin per reglament.
2. Les persones titulars de la Renda Bàsica per a la Inclusió Social tindran, a
més de les previstes en l’apartat 1, les següents obligacions:
a) Negociar, subscriure i complir un conveni d’inclusió amb l’Administració, en
els termes que preveu la present llei. Queden exemptes d’aquesta obligació les unitats de convivència compostes només per persones no inseribles laboralment, si bé
podran disposar de suports orientats a la seva inclusió social quan el diagnòstic de
necessitats elaborat pel servei social corresponent així ho determini.
b) Romandre inscrites ininterrompudament com a demandants d’ocupació, de
no rebutjar una feina adequada, de no donar-se de baixa voluntària, ni definitiva ni temporal de l’ocupació i de no acollir-se a una situació d’excedència laboral
sense causa extrema justificada.
3. Les persones titulars de la Renda Complementària d’Ingressos del Treball
tindran, a més de les obligacions previstes en l’apartat 1, l’obligació de negociar,
subscriure i complir un conveni d’inclusió orientat a la millora de l’ocupació, en
els termes que preveu de la present llei, sense que puguin donar-se de baixa voluntària, ni definitiva ni temporal de l’ocupació ni acollir-se a una situació d’excedència laboral sense causa justificada.»
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Esmena 48
GP de Junts pel Sí (18)
De modificació, supressió i addició

«Article 9. Obligacions del titular de la prestació econòmica
1. La persona titular de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té les següents obligacions:
a). Comunicar a les entitats gestores que correspongui, en el termini d’un mes,
els canvis de situació personal o familiar que, d’acord amb la present Llei puguin
modificar, suspendre o extingir la prestació. També es comunicarà el canvi de domicili de residència habitual de la persona titular.
b). Fer la sol·licitud, sense perjudici del que regula l’article 4 de la present Llei,
de qualsevol altra prestació econòmica, contributiva o no contributiva a què es pugui tenir dret durant el cobrament de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania.
c). No perdre, de forma voluntària, una altra prestació o ajut que es pugui estar
cobrant en el moment d’accedir al dret a cobrar la renda garantida de ciutadania.
d). Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar la seva situació i col·laborar amb elles; respondre als requeriments que facin les administracions competents
per acreditar que es manté la situació de necessitat que va donar dret al cobrament
de la prestació de la RGC.
e). Mantenir-se inscrit en el servei d’ocupació de Catalunya i no rebutjar una
oferta de treball adequada, que haurà d’adequar-se a la professió i a les titulacions
acadèmiques o professionals del titular de la RGC, i haurà de respectar la seva dignitat, i sempre que la retribució no es vegi minorada com a conseqüència de les despeses de mobilitat o d’altra naturalesa que suposin l’acceptació de l’oferta de treball.
f). Trobar-se de forma permanent a Catalunya durant el temps en què es cobri la
prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la continuïtat
de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades a l’òrgan
que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
g). No mendicar ni induir cap membre de la unitat familiar a fer-ho.
h). Escolaritzar als menors que tingui al seu càrrec, tal i com contempla la
LEC.
i). Reintegrar la prestació en cas que aquesta s’hagi percebut indegudament.
2. Les persones titulars de la Renda d’Inserció adquiriran, a més de les previstes en l’apartat 1, els següents compromisos:
a) Negociar, subscriure i complir el Pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social.
b) Mantenir, tant la persona titular com els membres de la seva unitat de convivència que estiguin en edat laboral, disponibles per a l’ocupació, excepte quan
es tracti de:
– Persones titulars de pensions d’incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o invalidesa no contributiva.
– Persones menors de 23 anys que cursin estudis acadèmics reglats.
– Persones que, l’organisme encarregat de la seva gestió, en col·laboració, si
escau, amb els serveis socials municipals i tenint en compte la seva opinió, no es
trobin en situació d’incorporar-se al mercat laboral a curt o mitjà termini.
Aquesta disponibilitat incorporarà també el compromís de romandre inscrites
al Servei Català d’Ocupació, de no rebutjar una feina adequada, de no donar-se
de baixa voluntària ni definitiva ni temporal de l’ocupació i de no acollir-se a una
situació d’excedència laboral.
3. L’ens gestor podrà excloure les obligacions previstes als punts e) i f) de l’apartat 1, segons s’estableixi per reglament, en aquells casos que ja es disposi de serveis
de suport adients, que no calgui integrar en un Pla Individual de Suports i Activi-
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tats, com pot ser el cas de les persones majors de 65 anys o amb un grau de discapacitat superior al 65%.»
Esmena 49
GP de Ciutadans (9)
De modificació de les lletres e i f de l’article 9

Article 9. Obligacions del titular de la prestació
e) Mantenir-se inscrit com a demandant d’ocupació i no rebutjar una oferta de
treball adequada, segons la normativa vigent de dita prestació.
f) Trobar-se de forma permanent a Catalunya durant el temps en què es cobri la
prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la continuïtat
de la residència les sortides del territori espanyol, prèviament comunicades a l’òrgan
que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
Esmena 50
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació

«9.e) Mantenir-se inscrit com a demandant d’ocupació i no rebutjar més de tres
ofertes de treball adequades sense justificació a les entitats gestores. Les ofertes hauran d’adequar-se a la professió i a les titulacions acadèmiques o professionals del
titular de la RGC, i hauran de respectar la seva dignitat, i sempre que la retribució
no es vegi minorada com a conseqüència de les despeses de mobilitat o d’altra naturalesa que suposin l’acceptació de l’oferta de treball.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 46, 47, 48, 49 i 50, que consisteix a donar la redacció següent com a article 11:
«Article 11. Obligacions dels destinataris de la prestació econòmica
1. La concessió de la renda garantida de ciutadania implica que les persones destinatàries accepten i compleixen les obligacions generals i especifiques que estableix
aquest article.
2. Els titulars i, si s’escau, els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de
ciutadania tenen les obligacions següents:
a) Comunicar a les entitats gestores que correspongui, dins el termini d’un mes
des que es produeixin, els canvis de situació patrimonial, personal o familiar que,
d’acord amb aquesta llei puguin modificar, suspendre o extingir la prestació econòmica. Així mateix, han de comunicar, també dins el termini d’un mes, el canvi de
residència habitual.
b) Sol·licitar, sens perjudici del que estableix l’article 4, qualsevol altra prestació
econòmica, contributiva o no contributiva, a què tinguin dret durant la percepció de
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
c) No renunciar, de manera voluntària, a una altra prestació o ajut que estiguin
percebent en el moment d’accedir al dret a la renda garantida de ciutadania.
d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar llur situació i col·laborar-hi
proporcionant totes les dades necessàries i responent als requeriments que facin les
administracions competents per a acreditar que es manté la situació de necessitat
que va donar dret al cobrament de la prestació.
e) Mantenir-se inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i no rebutjar
una oferta de treball adequada, segons la normativa reguladora de la prestació per
desocupació.
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f) Residir de manera continuada i efectiva a Catalunya durant el temps en què
perceben la prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la
continuïtat de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades
a l’òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de dotze mesos. En casos excepcionals, l’absència pot arribar als dos mesos, sempre que sigui
per malaltia greu o mort de familiars. Aquestes absències excepcionals han d’ésser
comunicades prèviament a l’òrgan de gestió, el qual, en un termini de deu dies, ha
de resoldre amb la presentació prèvia de la documentació justificativa que es determini per reglament.
g) Reintegrar la prestació en el cas que s’hagi percebut indegudament.
3. Els beneficiaris de la prestació complementària d’activació i inserció tenen, a
més de les que estableix l’apartat 1, les obligacions següents:
a) Signar el compromís de seguir, i quan sigui ofert, acordar, subscriure i complir, el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social.
b) Trobar-se disponibles per a treballar, llevat de:
– Les persones que tenen reconeguda la condició de persona amb discapacitat
amb un grau igual o superior al 65%.
– Les persones que, segons l’organisme encarregat de la gestió de la prestació,
en col·laboració, si escau, amb els serveis socials municipals, i tenint en compte el
criteri d’aquests serveis, no es troben en situació d’incorporar-se al mercat laboral a
curt o mitjà termini.
La disponibilitat per a l’ocupació comporta l’obligació d’estar inscrit com a demandant d’ocupació, de no rebutjar una oferta de feina adequada, d’acord amb el
que estableix la normativa sobre la prestació per desocupació, de no causar baixa
voluntària en un lloc de treball i de no sol·licitar l’excedència voluntària.
4. L’ens gestor pot excloure les obligacions establertes per la lletra e de l’apartat
2, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, en els casos en què ja es disposi de
serveis de suport adequats que no calgui integrar en un pla individualitzat de suport
i activitats.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Modificació de la quantia de la prestació econòmica

Qualsevol modificació en els ingressos, de qualsevol tipus, de la persona titular
del dret o del nucli familiar o de convivència, ja sigui per increment o per reducció,
comportarà la modificació de la quantia que s’està cobrant de la Renda Garantida
de Ciutadania.
L’increment o la reducció de la quantia de la prestació econòmica que s’estigués
cobrant es farà amb efectes econòmics de la data en què es produís l’increment o la
reducció dels ingressos. I, en el seu cas, s’haurà de retornar la diferència indegudament cobrada.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 51
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
De modificació

«Article 10. Canvi de modalitat, modificació de la quantia i revisions periòdiques
1. El pas d’una modalitat a una altra de la Renda Garantida de Ciutadania,
derivat d’una modificació en la situació de la persona titular, s’articularà de forma
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automàtica, sense ser necessari procedir a cap tràmit específic d’extinció de la primera per accedir a la segona.
2. Les administracions públiques realitzaran d’ofici una revisió anual del compliment dels requisits d’accés a la prestació, sense perjudici que puguin procedir a
quantes revisions estimin oportunes per comprovar si es mantenen les causes que
van motivar la concessió.
3. Serà causa de modificació de la quantia de la Renda Garantida de Ciutadania en qualsevol de les seves modalitats la modificació del nombre de membres de
la unitat de convivència o dels recursos que hagin servit de base per al càlcul de la
prestació.
4. El procediment per a la modificació de la quantia s’ha de determinar per reglament. En tot cas, l’increment o la reducció de la quantia de la prestació econòmica que s’estigués cobrant es farà amb efectes econòmics de la data en què es produís
l’increment o la reducció dels ingressos. I, en el seu cas, s’haurà de retornar la diferència indegudament cobrada.»
Esmena 52
GP de Junts pel Sí (19)
De modificació

«Article 10. Modificació de la quantia de la prestació econòmica
El canvi de les situacions personals i econòmiques o patrimonials de qualsevol
dels components de la unitat familiar o del nucli de convivència pot motivar la reducció o l’augment de la prestació econòmica en la forma que es determini per reglament.»
Vegeu esmena 93, del G. P. Socialista, a l’article 15.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana de l’adopció d’un text transaccional entre el text de la
Proposició i les esmenes 51 i 52, que consisteix a donar la redacció següent a l’article com a article 12: «Article 12. Modificació i revisió de la prestació
1. El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la
persona titular de la renda garantida de ciutadania, o d’algun dels membres de la
unitat familiar, comporta la disminució o l’augment de la prestació econòmica garantida i de la prestació complementària d’activació i inserció, mitjançant la revisió
corresponent per l’òrgan competent.
2. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida ha de fer una revisió
biennal, com a mínim, del compliment dels requisits per part dels beneficiaris de la
prestació, sens perjudici de la supervisió permanent i de les revisions que es considerin oportunes.
3. La modificació de la quantia de la prestació econòmica de la renda garantida i
de la prestació complementària d’activació i inserció a què es refereix l’apartat 1 té
efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent en què s’ha produït el canvi
de les circumstancies que la justifiquen. En el cas que es produeixi una modificació
d’import a la baixa, el titular de la prestació econòmica ha de retornar, si escau, la
quantitat percebuda indegudament des del dia 1 del mes següent en què s’ha produït
la variació. Si la modificació és a l’alça, l’òrgan competent ha d’abonar, com a endarreriment, les diferències pendents de percebre des del dia 1 del mes següent en
què s’ha produït la variació.»
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TEXT PRESENTAT

Article 11. Suspensió del dret a percebre la prestació econòmica

El dret a cobrar la prestació econòmica es podrà suspendre:
a). Per haver obtingut un treball de caràcter temporal que comporti uns ingressos
econòmics que situïn a la persona o al nucli familiar o de convivència per damunt
del llindar establert a l’article 4 d). de la present Llei.
b). Per no atendre de forma injustificada els requeriments de l’òrgan gestor de
la prestació amb la finalitat de comprovar la persistència dels requisits d’accés a la
prestació. En aquest cas, la suspensió tindrà una durada dos mesos; i passats els dos
mesos, si la persona beneficiària continua sense atendre aquests requeriments es podrà procedir a l’extinció de la prestació.
c). No tramitar qualsevol altra prestació econòmica, contributiva o no contributiva, a la qual es pugui tenir dret, sigui quina sigui la seva quantia.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 53
GP Socialista (14)
De modificació de l’article 11

«Article 10. Suspensió del dret a percebre la prestació econòmica
1. El dret a cobrar qualsevol de les modalitats de prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania es podrà suspendre per les causes següents:
a) Pèrdua temporal d’algun dels requisits exigits per el seu reconeixement, establert reglamentàriament.
b) Per haver obtingut un treball de caràcter temporal que comporti uns ingressos
econòmics que situïn a la persona o al nucli familiar o de convivència per damunt
del llindar establert en aquesta Llei, corregits amb els incentius a la inserció que
conté la present llei i el seu reglament de desenvolupament.
c) En els casos que concorrin les causes previstes en el règim sancionador que
conté aquesta llei.
2. La suspensió del dret a la prestació econòmica implicarà la suspensió del pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent al de la data de suspensió. Caldrà reprendre l’abonament si desapareixen les circumstàncies que n’han
motivat la suspensió
3. L’òrgan competent pot procedir a la suspensió cautelar del pagament de la
prestació quan s’haguessin detectat en el nucli familiar o de convivència indicis
d’una situació que impliqui la pèrdua d’algun dels requisits exigits per al reconeixement i el manteniment de la prestació i resoldrà sobre el manteniment, suspensió o
extinció del dret a la prestació en el termini màxim de tres mesos a partir de la data
de l’adopció de la suspensió cautelar. En el cas que es resolgui el manteniment de
la prestació es reconeixerà a la persona titular de la prestació el dret al cobrament
d’aquelles deixades de percebre durant la suspensió.»
Esmena 54
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició

«Article 11. Suspensió del dret a percebre la prestació econòmica
El dret a cobrar la prestació econòmica, en qualsevol de les seves modalitats, es
podrà suspendre:
a) Per haver obtingut [...] de la present Llei.
a bis) Per incomplir temporalment les obligacions assumides en accedir a la
prestació, en particular:
– Negar-se a negociar o subscriure un conveni d’inclusió quan es consideri necessari per part dels serveis socials.
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– No complir els compromisos assumits en el marc del conveni d’inclusió.
– No estar disponible per a l’ocupació, no romandre inscrita com a demandant
d’ocupació o rebutjar una feina, si escau.
– Rebutjar modificacions en les condicions d’ocupació que comportarien una millora en el nivell d’ingressos, si escau.
b) Per no atendre [...] a l’extinció de la prestació.
c) No tramitar qualsevol [...] sigui la seva quantia.
2. La suspensió del dret a la Renda Garantida de Ciutadania implicarà la suspensió del pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent al de la
data de suspensió i es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la mateixa, encara que en cap cas per un període continuat superior
a 18 mesos, transcorregut el qual el dret a la prestació s’extingirà.
3. Un cop decaigudes les causes que van motivar la suspensió del dret a la Renda
Garantida de Ciutadania es procedirà, d’ofici o a instància de part, a comprovar si
en aquest moment concorren els requisits per a la meritació de la prestació i, si s’escau, a establir la seva quantia. La prestació es meritarà a partir del dia següent al
de la data en què hagin decaigut les causes que van motivar la suspensió.»
Esmena 55
GP de Ciutadans (10)
De modificació de les lletres b i c de l’article 11

Article 11. Suspensió del dret a percebre la prestació
b) Per no haver atès de [...] es podrà procedir a l’extinció de la prestació.
c) No haver tramitat qualsevol altra prestació econòmica, [...] la seva quantia.
Esmena 56
GP de Junts pel Sí (20)
De modificació i addició

«Article 11. Suspensió del dret a percebre la prestació econòmica
El dret a cobrar la prestació econòmica es podrà suspendre:
a). Per haver obtingut un treball de caràcter temporal que comporti uns ingressos
econòmics que situïn a la persona o al nucli familiar o de convivència per damunt
del llindar establert en aquesta Llei.
b) Si la persona titular percep amb caràcter temporal ingressos econòmics per
un import mensual igual o superior a totes les prestacions econòmiques que rep per
la Renda Mínima Garantida se suspèn l’abonament de la mateixa.
c) Per no atendre de [...] a l’extinció de la prestació.
d) No tramitar [...] sigui quina sigui la seva quantia.
e) L’abonament s’ha de reprendre si desapareixen les circumstàncies que n’han
motivat la suspensió.»
Addició de nous articles
Esmena 57
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició d’un nou article 11 bis

«Article 11 bis. Garantia de transició al treball
1. Quan el titular accedeixi a un treball amb ingressos superiors als de la Renda
Garantida de Ciutadania, en el primer mes en què s’accedeix a l’activitat laboral
remunerada, es podrà suplementar la quantitat percebuda en còmput mensual per
la persona treballadora fins a completar un màxim del 150% del indicador de renda
de suficiència.
2. En els mesos següents la quantitat abonada es reduirà de manera gradual,
d’acord amb els criteris establerts reglamentàriament
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3. A partir del setè mes, sempre que no variïn les circumstàncies determinants
per al dret de percepció que estableix aquesta Llei, es procedirà a l’extinció de la
Renda Garantida de Ciutadania.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 53, 54, 55, 56 i 57, que consisteix a donar la redacció següent
a l’article com a article13: «Article 13. Suspensió de la prestació
1. La percepció de la renda garantida de ciutadania es pot suspendre per les
causes següents:
a) Per l’obtenció d’un treball temporal a jornada completa, sens perjudici del que
estableix l’article 10.4.
b) Per la percepció, amb caràcter temporal, d’ingressos econòmics, no salarials,
per un import igual o superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
aplicable en cada moment.
d) Per l’incompliment injustificat dels requeriments de l’òrgan competent per a
la gestió de la prestació quan aquest òrgan vulgui comprovar si continuen existint
els requisits per a tenir-hi dret. En aquest cas, la durada màxima de la suspensió
és de dos mesos, transcorreguts els quals es declara l’extinció del dret si continua
l’incompliment.
e) Per no haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic, contributiu o
no contributiu, a què la persona tingui dret, des de que li fou aprovada la prestació
de la renda garantida de ciutadania.
2. La prestació complementària d’activació i inserció es pot suspendre per l’incompliment de qualsevol de les obligacions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 11, i també per l’incompliment per part del beneficiari del pla d’inclusió social
o d’inserció laboral.
3. La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania i de la prestació complementària d’activació i inserció té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent en què es dicta la resolució de suspensió. La suspensió es manté mentre continuen existint les circumstàncies que hi han
donat lloc, però en cap cas per un període continuat de més de dotze mesos, període
després del qual s’extingeix la prestació i es pot tornar a sol·licitar.
4. La percepció de la prestació de renda garantida de ciutadania es reprèn si
desapareixen les circumstàncies que n’han justificat la suspensió. La prestació econòmica es reprèn amb efectes econòmics del dia 1 del mes següent al mes en què els
destinataris l’han sol·licitada.
5. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida de ciutadania pot
acordar la suspensió cautelar del pagament de la prestació si té el coneixement fonamentat d’indicis clars de l’existència d’alguna de les causes que estableix l’apartat
1, referida a la persona titular o a algun dels membres de la unitat familiar mentre
s’instrueix l’expedient de comprovació corresponent, en què s’ha de requerir la documentació al titular. Si el titular no presenta la documentació en el termini establert,
la prestació s’entén extingida. La resolució definitiva sobre la suspensió s’ha d’adoptar en el termini de tres mesos a comptar de la data de la suspensió cautelar. Si s’han
complert tots els tràmits administratius pertinents i el titular ha presentat la documentació o al·legació necessàries i no es notifica la resolució definitiva en el termini
establert, s’entén que la suspensió s’ha deixat sense efecte. Si es resol de no suspendre la prestació, sia de manera expressa o tàcita, la persona titular té dret a cobrar
les quantitats que ha deixat de percebre durant el temps de la suspensió cautelar.»
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TEXT PRESENTAT

Article 12. Extinció del dret a percebre la prestació econòmica

El dret a cobrar la prestació econòmica es podrà extingir per les següents causes:
a). La pèrdua de qualsevol dels requisits que és necessari acreditar per accedir-hi.
b). L’incompliment de les obligacions regulades als apartats c)., e)., i f). de l’article 9 de la present Llei.
c). La no-comunicació del canvi de les circumstàncies personals, familiars o laborals, que haguessin suposat la pèrdua del dret a la percepció de la prestació. En
aquest cas, la quantitat indegudament percebuda haurà de ser retornada.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 58
GP Socialista (15)
De modificació de l’article 12

«Article 11. Extinció del dret a percebre la prestació econòmica
1. Qualsevol de les modalitats de prestació econòmica de la Renda Garantida de
Ciutadania s’extingeix per:
a) La pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a concedir-la
b) La mort de la persona titular
c) L’absència no justificada de la persona titular
d) Resolució judicial que comporti privació de llibertat de la persona titular
e) El trasllat de la residència habitual a un municipi situat fora de l’àmbit territorial de Catalunya.
f) Renúncia de la persona titular
g) En els casos que concorrin les causes previstes en el règim sancionador que
conté la present llei
2. S’entén per absència de la persona, la circumstància que impedeix la localització de la persona titular un cop exhaurits els procediments de notificació establerts per la normativa vigent.
3. En el cas de mort, absència o resolució judicial que comporti privació de llibertat de la persona titular que sigui cap del nucli familiar o de convivència familiar,
s’han de prendre les mesures adequades a fi que la resta dels components no quedin
desprotegits.»
Esmena 59
GP del Partit Popular de Catalunya (16)
D’addició

«Article 12. Extinció del dret a percebre la prestació econòmica
El dret a cobrar la prestació econòmica, en qualsevol de les seves modalitats, es
podrà extingir per les següents causes:
a) La pèrdua de qualsevol [...] per accedir-hi.
a bis) La mort del titular, quan es tracti d’unitats de convivència unipersonals.
b) L’incompliment [...] de la present Llei.
c) La no-comunicació del canvi [...] haurà de ser retornada.
d) La finalització del període de dos anys de vigència de la prestació sense que es
procedeixi a sol·licitar la seva renovació.
e) El manteniment d’una situació de suspensió per període continuat superior a
18 mesos.
f) L’existència de tres suspensions per incompliment en el període dels dos anys
de vigència de la prestació.
g) La renúncia de la persona titular.
h) La resolució en aquest sentit d’un procediment sancionador.
Fascicle segon
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i) El rebutjar, sense causa justificada, una feina o una millora en les condicions
de treball que pogués comportar un augment del nivell d’ingressos, si escau.
2. En el cas de defunció de la persona titular de la prestació, quan les unitats
de convivència no siguin unipersonals no s’extingirà el dret a la mateixa, sinó que
el seu cònjuge o persona unida a ella per relació permanent anàloga a la conjugal
es subrogarà, sense necessitat d’incoar nou expedient, en la titularitat de la prestació econòmica i, si no, el membre de la unitat de convivència que els serveis socials
considerin més adient.
3. Si s’extingís la prestació per causes associades a l’incompliment d’obligacions
o la comissió d’infraccions, la persona titular no tindrà la possibilitat de tornar a
sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania, en qualsevol de les seves modalitats,
per un període d’un any a comptar des de la data d’extinció.
4. Es tramitarà amb caràcter d’urgència i prioritàriament l’accés a la prestació
en els supòsits en què l’extinció o el manteniment del dret a la Renda Garantida de
Ciutadania corresponent a la persona titular suposi perjudicis manifestos als altres
membres de la seva unitat de convivència, segons determinin els serveis socials.»
Esmena 60
GP de Junts pel Sí (21)
De modificació i d’addició

«Article 12. Extinció del dret a percebre la prestació econòmica
El dret a la Renda Garantida de Ciutadania s’extingirà per les següents causes:
a). La pèrdua de qualsevol dels requisits que és necessari acreditar per accedir-hi,
inclosa la desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.
b). L’incompliment de les obligacions regulades a l’article 9 de la present Llei.
c) La no-comunicació [...] de ser retornada.
d) L’engany en l’acreditació dels requisits.
e) La mort o absència no justificada de la persona beneficiària.
f) S’entén per absència la circumstància que d’alguna manera impedeix la localització dels destinataris un cop exhaurits els procediments de notificació establerts
per la normativa vigent. En el cas de mort o absència del titular per abandonament
de la seva família o resolució judicial que comporti privació de llibertat del titular
que sigui cap d’una unitat familiar, s’han de prendre les mesures adequades a fi
que la resta dels components no quedin desprotegits.
g) Resolució judicial que comporti privació de llibertat de la persona titular. En
aquest cas es revisaria l’expedient per traspassar la titularitat a un altre membre la
unitat familiar si compleix els requisits establerts en aquesta Llei.
h) El trasllat de la residència habitual a un municipi situat fora de l’àmbit territorial de Catalunya.
i) Renúncia de la persona titular.
j) En cas d’extingir-se la prestació per incomplir les obligacions establertes als
apartats a), b) o g) de l’article 9, l’extinció de la prestació comportarà no poder-la
tornar a sol·licitar durant els següents 12 mesos.
k) En cas d’extingir-se la prestació per incomplir les obligacions establertes als
apartats e) o f) de l’article 9, l’extinció de la prestació comportarà no poder-la tornar a sol·licitar durant els següents 24 mesos.
l) En cas d’extingir-se la prestació per incomplir les obligacions establertes als
apartats c) o d) de l’article 9, o per l’engany en l’acreditació dels requisits, l’extinció de la prestació comportarà no poder-la tornar a sol·licitar durant els següents
60 mesos.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 58, 59 i 60, que consisteix a donar la redacció següent a l’article
com a article 14: «Article 14. Extinció del dret a rebre la prestació
1. El dret de percebre la prestació de la renda garantida de ciutadania i de la
prestació complementària d’activació i inserció s’extingeix per les causes següents:
a) La pèrdua de qualsevol dels requisits que estableix l’article 7 i que cal acreditar per a accedir-hi, inclosa la desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.
b) L’incompliment de les obligacions regulades per l’article 11.
c) La no comunicació del canvi de qualsevol circumstància personal, familiar o
laboral que comporti la pèrdua del dret a la percepció de la prestació. En aquest
cas, s’ha de retornar la quantitat indegudament percebuda.
d) L’engany en les dades proporcionades per a acreditar el compliment dels requisits per a accedir a la prestació o mantenir-la.
e) La mort o l’absència no justificada de la persona titular. A aquests efectes,
s’entén per absència la circumstància que impedeix d’alguna manera la localització
dels destinataris un cop exhaurits els procediments de notificació establerts per la
normativa vigent. En els casos de mort o absència del titular per abandonament de
la seva família s’ha de revisar l’expedient per a traspassar-ne la titularitat a un altre
membre de la unitat familiar, si compleix els requisits establerts per aquesta llei, i,
en qualsevol cas, s’han de prendre les mesures adequades a fi que la resta dels components no quedin desprotegits.
f) La resolució judicial que comporti la privació de llibertat de la persona titular. En aquest cas, s’ha de revisar l’expedient per a traspassar-ne la titularitat a un
altre membre la unitat familiar, si compleix els requisits establerts per aquesta llei.
g) El trasllat de la residència habitual a un municipi de fora del territori de Catalunya.
h) La renúncia de la persona titular, sens perjudici que la resta de beneficiaris
puguin sol·licitar la prestació a què poden tenir dret.
2. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions
establertes per les lletres a o b de l’article 11.2, no es pot tornar a sol·licitar la prestació fins al cap de dotze mesos a comptar de la data de l’extinció.
3. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions establertes per les lletres e o f de l’article 11.2, no es pot tornar a sol·licitar la prestació
fins al cap de vint-i-quatre mesos a comptar de la data de l’extinció.
4. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions
establertes per les lletres c o d de l’article 11.2, o per l’engany en l’acreditació dels
requisits, no es pot tornar a sol·licitar la prestació fins al cap de trenta-sis mesos a
comptar de la data de l’extinció.
5. Les prestacions objecte d’aquesta llei es regeixen, en el que aquesta no estableix, pel règim d’infraccions i sancions establert per la llei de serveis socials vigent.
6. Les quantitats percebudes indegudament s’han de reintegrar a l’Administració
pública i el deute contret té la consideració de deute de dret públic.»

TEXT PRESENTAT

Article 13. Confidencialitat de les dades

1. Les dades personals i els informes socials necessaris per accedir a la renda
garantida de ciutadania han de limitar-se als imprescindibles.
2. Totes les persones i organismes que intervinguin en qualsevol actuació referent a la renda garantida de ciutadania estan obligats a vetllar pel manteniment de la
reserva sobre les dades confidencials i identitat dels destinataris, a fi de salvaguardar
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el dret a la intimitat d’aquestes persones, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades
de caràcter personal, i la Llei de l’estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 61
GP Socialista (16)
De modificació de l’article 13

«Article 12. Confidencialitat de les dades
1. Les dades personals i els informes necessaris per accedir a qualsevol de les
prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania han de limitar-se als imprescindibles per complir aquest fi.
2. Les administracions públiques garantiran la confidencialitat de les dades obtingudes en la tramitació dels expedients per part dels organismes competents, en
els termes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i la Llei de l’estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Sens perjudici de l’anterior, s’ha d’entendre que hi ha un deure general de col·
laboració de les administracions públiques entre si per a la millor atenció de la ciutadania i que, en el seu marc, convé establir vies de comunicació que permetin un
sistema d’informació àgil, permanentment actualitzat, i que permetin, prèvia conformitat de la persona atesa i intervenint l’aplicació de tots els dispositius de seguretat
que es considerin necessaris, compartir determinats tipus d’informació entre les diferents administracions públiques actuants.»
Esmena 62
GP de Junts pel Sí (22)
De modificació

«Article 13. Confidencialitat de les dades
1. Les dades [...] als imprescindibles.
2. Totes les persones i organismes que intervinguin en qualsevol actuació referent a la renda garantida de ciutadania estan obligats a vetllar pel manteniment de la
reserva sobre les dades confidencials i identitat dels destinataris, a fi de salvaguardar
el dret a la intimitat d’aquestes persones, d’acord amb la normativa vigent.»
Esmena 63
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 13

2. Totes les persones i organismes que intervinguin en qualsevol actuació referent a la renda garantida de ciutadania estan obligats a vetllar pel compliment de la
legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Addició de nous articles
Esmena 64
GP del Partit Popular de Catalunya (17)
D’addició d’un nou article 13 bis

«[...] administratiu comú.
Secció segona. Prestació complementària per a l’habitatge
Article 13 bis. Prestació complementària per a l’habitatge
1. La prestació complementària per a l’habitatge és una prestació periòdica, de
naturalesa econòmica, articulada com un complement de la Renda Garantida de
Ciutadania, en qualsevol de les seves modalitats, que té com a finalitat cobrir les
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necessitats relacionades amb l’habitatge o allotjament habitual de les persones titulars d’aquestes prestacions siguin les despeses de lloguer de l’habitatge o de l’allotjament habitual.
2. La prestació complementària per a l’habitatge es configura com un dret subjectiu per a totes aquelles persones que compleixin els requisits específicament regulats per a l’accés a la prestació.
3. Tindrà caràcter subsidiari i, si escau, complementari de tot tipus de recursos
i prestacions de contingut econòmic que tinguin relació amb el gaudi i manteniment
de l’habitatge o allotjament habitual, previstes en la legislació vigent, que poguessin correspondre a la persona titular o qualsevol dels membres de la seva unitat de
convivència.»
Esmena 65
GP del Partit Popular de Catalunya (18)
D’addició d’un nou article 13 ter

«Article 13 ter. Titulars de la prestació complementària per a l’habitatge
1. Podran ser titulars de la prestació complementària per a l’habitatge les persones que reuneixin els requisits següents:
a) Ser titulars de la Renda Garantida de Ciutadania, en qualsevol de les seves
modalitats.
b) Trobar-se en la necessitat de fer front a les despeses periòdiques d’habitatge
o allotjament habitual que preveu la present llei i la normativa que la desenvolupi.
c) Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. Les
polítiques d’habitatge hauran de tenir en compte l’accés preferent de les persones
perceptores de la prestació complementària per a l’habitatge en la seva planificació
estratègica.
2. No podran ser titulars de la prestació complementària per a l’habitatge per a
la cobertura de despeses de lloguer aquelles persones que tinguin un habitatge de
lloguer o en propietat que es consideri inclosa en alguna de les figures de protecció
oficial en el moment de la sol·licitud ni les que disposin d’un habitatge en propietat,
llevat d’aquelles persones que s’hagin vist obligades a deixar el seu domicili habitual per separació o divorci, desnonament o en les causes que es determinin reglamentàriament.»
Esmena 66
GP del Partit Popular de Catalunya (19)
D’addició d’un nou article 13 quater

«13 quater. Obligacions del titular de la prestació complementària d’habitatge
Les persones titulars de la prestació complementària per a l’habitatge, adquiriran, en exercir el seu dret a la prestació econòmica, les següents obligacions:
a) Aplicar la prestació percebuda a la finalitat per a la qual s’hagués atorgat.
b) Comunicar a les entitats gestores que correspongui els canvis de situació personal o familiar que, d’acord amb la present Llei puguin modificar, suspendre o extingir la prestació en els terminis previstos reglamentàriament.
c) Fer la sol·licitud, sense perjudici del que es regula en la present Llei, de qualsevol altra prestació econòmica a què es pugui tenir dret durant el cobrament de la
prestació complementària d’habitatge.
d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar la seva situació i col·laborar amb elles; respondre als requeriments que facin les administracions competents
per acreditar que es manté la situació de necessitat que va donar dret al cobrament
de la prestació complementària d’habitatge.
e) Trobar-se de forma permanent a Catalunya durant el temps en què es cobri la
prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la continuïtat
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de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades a l’òrgan
que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos.
f) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes
en quantia indeguda.
g) Complir amb les obligacions derivades de la seva condició de titular de la
Renda Garantida de Ciutadania, en la modalitat que li correspongui.
h) Totes les que es derivin de l’objecte i finalitat de la prestació complementària
per a l’habitatge i que es determinin per reglament.»
Esmena 67
GP del Partit Popular de Catalunya (20)
D’addició d’un nou article 13 quinquies

«Article 13 quinquies. Revisions i modificacions
1. L’òrgan competent ha de realitzar d’ofici revisions periòdiques per comprovar
si es mantenen les causes que van motivar la concessió de la prestació complementària per a l’habitatge, podent requerir a les persones titulars, perquè compareguin
davant l’Administració i col·laborin amb la mateixa.
2. Seran causa de modificació de la quantia de la prestació complementària per
a l’habitatge la modificació de les quanties corresponents a les despeses de la cobertura a la que es destina la prestació o la modificació dels límits que es fixin reglamentàriament.
3. El procediment per a la modificació de la quantia s’haurà de determinar reglamentàriament.»
Esmena 68
GP del Partit Popular de Catalunya (21)
D’addició d’un nou article 13 sexies

«Article 13 sexies. Suspensió del dret
1. El dret a la prestació complementària per a l’habitatge se suspendrà en el moment en què es produeixi la suspensió de la Renda Garantida de Ciutadania a la que
complementi, en qualsevol de les seves modalitats.
2. A més se suspendrà, encara que no existeixi suspensió de la Renda Garantida
de Ciutadania a la que complementi, en els següents casos:
a) Quan no s’acreditin degudament les despeses de lloguer de l’habitatge o allotjament habitual.
b) En els casos de concurs de més d’una infracció segons el que es prevegi reglamentàriament.
c) En els casos d’incompliment per part del titular d’alguna de les obligacions i
requisits recollits en la present llei.
4. La suspensió del dret a la prestació complementària per a l’habitatge implicarà la suspensió del pagament de la prestació, suspensió que es mantindrà mentre
persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la mateixa, encara que en
cap cas per un període continuat superior a 18 mesos, transcorregut el qual, el dret
a la prestació s’extingirà.
5. En els casos de suspensió que preveu aquest article no podrà instruir cap expedient d’ajudes d’emergència social a sol·licitud de la persona titular de la prestació complementària d’habitatge suspesa, o a sol·licitud de qualsevol altre membre
de la seva unitat de convivència, per cap de les despeses relacionades amb l’habitatge recollits en la present llei.
6. Un cop decaigudes les causes que van motivar la suspensió del dret a la prestació complementària d’habitatge, es procedirà a comprovar si en aquest moment
concorren els requisits per a la meritació de la prestació i, si s’escau, a establir la
seva quantia.»

3.01.02. Proposicions de llei

46

BOPC 455
30 de juny de 2017

Esmena 69
GP del Partit Popular de Catalunya (22)
D’addició d’un nou article 13 septies

«Article 13 septies. Extinció del dret
El dret a la prestació complementària per a l’habitatge s’extingirà per les següents causes:
a) La garantia per part del sector públic de l’ús d’un habitatge de protecció oficial en qualsevol de les seves modalitats.
b) L’extinció del dret a la Renda Garantida de Ciutadania a la que complementi,
en qualsevol de les seves modalitats.
c) La mort del titular, quan es tracti d’unitats de convivència unipersonals.
d) Pèrdua definitiva dels requisits exigits per al seu reconeixement.
e) Desaparició de la necessitat de fer front a les despeses de lloguer de l’habitatge
o allotjament habitual.
f) El manteniment d’una situació de suspensió per període continuat superior a
18 mesos.
h) L’existència de tres suspensions per incompliment en el període dels dos anys
de vigència de la prestació.
i) La renúncia de la persona titular.
j) La resolució en aquest sentit d’un procediment sancionador.
k) L’incompliment de l’obligació de fer valer els drets i prestacions socials de
caràcter econòmic que tinguin relació amb el gaudi i manteniment de l’habitatge
habitual dels quals la persona titular o qualsevol dels membres de la seva unitat de
convivència fossin creditores.
2. En el cas de defunció de la persona titular de la prestació, quan les unitats de
convivència no siguin unipersonals no s’extingirà el dret a la mateixa, sinó que el
seu cònjuge o persona unida a ella per relació permanent anàloga a la conjugal es
subrogarà, sense necessitat d’incoar nou expedient, en la titularitat de la prestació
econòmica i, si no, el membre de la unitat de convivència que els serveis socials de
base considerin més adient.
3. Es tramitarà amb caràcter d’urgència i prioritàriament l’accés a la prestació
en els supòsits en què l’extinció o el manteniment del dret a la prestació complementària per a l’habitatge corresponent a la persona fins llavors titular impliqui perjudicis manifestos als altres membres de la unitat de convivència.»
Esmena 70
GP del Partit Popular de Catalunya (23)
D’addició d’un nou article 13 octies

«Secció tercera. Ajuts d’urgència social
Article 13 octies. Definició i naturalesa
1. Els ajuts d’urgència social són prestacions no periòdiques de naturalesa econòmica i subvencional destinades a aquelles persones, integrades en una unitat de
convivència, amb recursos econòmics insuficients per fer front a despeses específiques i puntuals, de caràcter ordinari o extraordinari, necessaris per prevenir, evitar
o pal·liar situacions d’exclusió social.
2. Tenen aquesta consideració, com a mínim, les despeses següents:
a) Despeses necessàries per al gaudi i manteniment de l’habitatge o allotjament
habitual, incloent:
– Despeses de lloguer.
– Despeses derivades d’interessos i d’amortització de crèdits contrets amb anterioritat a la situació d’emergència social com a conseqüència de l’adquisició d’un
habitatge o allotjament.
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– Despeses relacionades amb la pobresa energètica, aigua, clavegueram, escombraries, així com els corresponents a l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana i rústica.
– Despeses necessàries per a l’habitabilitat i l’equipament bàsic de l’habitatge o
allotjament habitual.
b) Despeses relatives a les necessitats primàries d’una o més persones de la unitat de convivència, com ara roba, educació i formació i atenció sanitària, no cobertes pels diferents sistemes públics.
c) Despeses d’endeutament previ originats per algun dels conceptes de despesa
assenyalats en els apartats a) i b) o per la realització de despeses necessàries per
atendre necessitats bàsiques de la vida.
3. Els ajuts d’urgència social tindran caràcter finalista, havent-se de destinar
únicament a l’objecte per al qual hagin estat concedits.
4. Tindran caràcter subsidiari i, si escau, complementari de tot tipus de recursos
i prestacions socials de contingut econòmic previstes en la legislació vigent que puguin correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol dels membres de la seva
unitat de convivència, així com, si escau, a altres persones residents en el mateix
habitatge o allotjament.
5. Per fer front a la pobresa energètica, els pressupostos de la Generalitat hauran
de consignar, prèvia aprovació del Consell Català per a la Inclusió Social d’un fons
econòmic que permeti cobrir les despeses en energia en els termes que estableixi la
normativa sobre pobresa energètica.»
Esmena 71
GP del Partit Popular de Catalunya (24)
D’addició d’un nou article 13 novies

«Article 13 novies. Beneficiaris dels ajuts d’urgència social
Podran ser beneficiàries dels ajuts d’urgència social, en les condicions previstes
en la present llei, aquelles persones que reuneixin els requisits següents:
a) Estar empadronades i tenir la residència efectiva en el municipi en el que se
sol·licita l’ajuda i haver estat empadronades i tenir la residència efectiva en qualsevol municipi de Catalunya almenys amb dos anys d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
Si no es compleix aquest període mínim previ, hauran d’haver estat empadronades i haver tingut la residència efectiva en qualsevol municipi de Catalunya durant
cinc anys continuats dels deu immediatament anteriors.
b) Constituir una unitat de convivència amb l’antelació que es determini reglamentàriament.
c) No ser destinatàries de la prestació complementària per a l’habitatge, excepte
en els casos que es determinin reglamentàriament.
d) Tenir com a mínim 25 anys. Aquest límit mínim d’edat queda exceptuat per als
que, no arribant aquesta edat i reunint la resta dels requisits, es trobin en alguna de
les següents situacions:
– Tinguin econòmicament al seu càrrec a altres persones menors d’edat o a persones adultes amb discapacitat o amb qualificació de dependència.
– Siguin òrfenes de pare i de mare.
– Estiguin unides a una altra persona per matrimoni o una altra forma de relació
permanent anàloga a la conjugal amb almenys sis mesos d’antelació.
– Hagin estat víctimes de violència de gènere.
e) No disposar de recursos suficients per afrontar les despeses específiques previstes en la present llei segons es disposi reglamentàriament.
f) Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, en
els casos en què les ajudes d’urgència social es destinin a la cobertura de despeses
de lloguer.»
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Esmena 72
GP del Partit Popular de Catalunya (25)
D’addició d’un nou article 13 decies

«Article 13 decies. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts d’urgència social
Les persones beneficiàries dels ajuts d’urgència social tindran les següents obligacions:
a) Aplicar la prestació percebuda a la finalitat per a la qual s’hagués atorgat.
b) Totes les que es derivin de l’objecte i finalitat de la prestació i que es determinin per reglament.
c) Fer la sol·licitud, sense perjudici del que es regula en la present Llei, de qualsevol altra prestació econòmica a què es pugui tenir dret durant el cobrament de
l’ajut d’urgència social.
d) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes
en quantia indeguda.
e) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar la seva situació i col·laborar amb elles; respondre als requeriments que facin les administracions competents
per acreditar que es manté la situació de necessitat que va donar dret al cobrament
de la prestació.
f) Totes les que es derivin de l’objecte i finalitat de la prestació i que es determinin per reglament.»
Esmena 73
GP del Partit Popular de Catalunya (26)
D’addició d’un nou article 13 undecies

«Article 13 undecies. Revisions periòdiques
L’òrgan competent podrà realitzar les revisions periòdiques que consideri oportunes per comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió de
l’ajut. A aquest efecte, pot requerir a les persones beneficiàries dels ajuts perquè
compareguin davant l’Administració i col·laborin amb la mateixa. Per reglament
s’establirà una periodicitat mínima per a aquestes revisions.»
Addició de nous articles
Esmena 74
GP del Partit Popular de Catalunya (27)
D’addició d’un nou article 13 duodecies

«Títol I bis. Instruments per a la inclusió social i laboral
Secció primera. Convenis d’inclusió
Article 13 duodecies. Definició i naturalesa
1. Els convenis d’inclusió són contractes en què les parts intervinents estableixen els compromisos de part i les accions específiques de caràcter social i laboral
necessàries per prevenir la situació o risc d’exclusió de la persona titular i del conjunt dels membres de la unitat de convivència i per facilitar la seva inclusió social
i laboral.
2. Els convenis d’inclusió activa són documents que dissenyen un procés o itinerari d’inclusió personalitzat, adaptat a les necessitats de la persona titular i, si escau, d’altres membres de la seva unitat de convivència, i que generen per a les parts
intervinents un compromís del qual es deriven obligacions.
3. Els convenis d’inclusió activa han d’incloure accions encaminades a permetre l’accés a un lloc de treball i a la millora de la situació laboral en els termes que
es determinin per reglament, en particular accions formatives, de recerca de feina i
intermediació laboral.
4. En els casos en què la persona titular o altres membres de la seva unitat de
convivència ho requereixin, el conveni inclourà a més d’actuacions orientades a la
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inclusió laboral, actuacions orientades a la inclusió social que hauran de ser ateses
pels sistemes de serveis socials, habitatge, sanitat o educació.»
Esmena 75
GP del Partit Popular de Catalunya (28)
D’addició d’un nou article 13 terdecies

«Article 13 terdecies. Parts intervinents
1. Les parts que intervenen en els convenis d’inclusió seran, d’una banda, el Servei Català d’Ocupació en col·laboració amb els serveis socials municipals, i, de l’altra, les persones que per trobar-se en risc o situació d’exclusió siguin susceptibles
de ser destinatàries dels mateixos.
2. Es subscriuran convenis d’inclusió d’ofici amb les persones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania en qualsevol de les seves modalitats.
3. En el marc d’un conveni d’inclusió, l’administració signant podrà incloure
com a destinataris del conveni d’inclusió a altres membres de la unitat de convivència quan en els mateixos concorrin riscos d’exclusió, segons el parer dels serveis
socials municipals corresponents.
4. Així mateix, l’administració podrà subscriure un conveni d’inclusió amb qualsevol persona que ho sol·liciti i que segons els serveis socials corresponents requereixin una intervenció o actuació específica orientada a la seva inclusió social i
laboral.»
Esmena 76
GP del Partit Popular de Catalunya (29)
D’addició d’un nou article 13 quaterdecies

«Article 13 quaterdecies. Elaboració del conveni d’inclusió
1. El Servei Català d’Ocupació en col·laboració amb els serveis socials municipals hauran d’elaborar el diagnòstic de les necessitats individuals o familiars d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.
2. El Servei Català d’Ocupació amb l’informe preceptiu dels serveis socials municipals dissenyaran, de manera personalitzada, la corresponent proposta de conveni d’inclusió, en la que s’explicitarà el conjunt de compromisos de les parts intervinents per a la inclusió.
3. L’elaboració de la proposta de conveni d’inclusió, la negociació del seu contingut amb caràcter previ a la subscripció i la coordinació de les accions incloses
en el mateix correspondrà al professional de referència assignat al Servei Català
d’Ocupació. El seu seguiment es realitzarà per part de la o del professional de referència dels serveis socials municipals que s’haurà de coordinar amb el del Servei
Català d’Ocupació.
4. Per a l’exercici de les seves funcions de coordinació de cas i de seguiment,
les o els professionals de referència podran sol·licitar la col·laboració de professionals d’altres àmbits d’actuació, en particular de serveis socials, ocupació, educació, salut i habitatge, tant en matèria de diagnòstic i orientació com en matèria d’intervenció. Així mateix, podrà comptar amb la participació de les entitats
d’iniciativa social, en els termes que preveu la normativa reguladora dels serveis
socials.
5. En aquells casos en què hi hagi existit o existeixi una intervenció prèvia, les o
els professionals de referència hauran de treballar en col·laboració amb la o el professional que hagi desenvolupat aquesta intervenció.»
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Addició de nous articles
Esmena 77
GP del Partit Popular de Catalunya (30)
D’addició d’un nou article 13 quindecies

«Article 13 quindecies. Obligacions de les parts intervinents
1. Seran obligacions de les parts que intervenen en els convenis d’inclusió:
a) Comunicar els canvis sobrevinguts que incidissin en la possibilitat de desenvolupar les actuacions compromeses.
b) Realitzar totes aquelles actuacions que es derivin de l’objecte i finalitat del
conveni d’inclusió subscrit.
c) Per part del Servei Català d’Ocupació i els serveis socials, garantir una oferta
de serveis accessibles i adaptats a cada moment, per poder complir amb els compromisos al nivell concret i individual negociat i signat en el conveni. Per a això, s’asseguraran els recursos tant humans com materials que siguin necessaris.
2. El desenvolupament del conveni d’inclusió no suposarà, en cap cas, un obstacle per a l’accés de les persones destinatàries a una feina o a un procés de formació
no previst en el mateix, sense perjudici de la revisió del conveni que això pogués
comportar.
3. Les actuacions i intervencions incloses en els convenis d’inclusió activa s’articularan i posaran en marxa des del Servei Català d’Ocupació, que podrà combinar
els seus propis programes i serveis amb els programes i serveis orientats a la inclusió laboral desenvolupats per altres administracions públiques i entitats públiques
i privades.»
Esmena 78
GP del Partit Popular de Catalunya (31)
D’addició d’un nou article 13 sexdecies

«Article 13 sexdecies. Resolució, revisió, modificació i suspensió
1. La resolució per la qual s’acordi subscriure o no el conveni d’inclusió activa
correspon al Servei d’Ocupació de Catalunya amb informe preceptiu dels serveis
socials municipals.
2. L’òrgan competent per a resoldre dictarà i notificarà la resolució denegatòria
o subscriurà el corresponent conveni en el termini màxim de dos mesos, des de la
data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre corresponent.
3. Al venciment del termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi
dictat ni notificat resolució de moratòria expressa o sense que s’hagi subscrit el conveni d’inclusió activa, per causes que no siguin responsabilitat exclusiva del beneficiari, s’entendrà concedida la sol·licitud de conveni.
4. Sense perjudici del que s’estableixi en el conveni, s’haurà d’efectuar una avaluació cada dos mesos. En funció d’aquesta avaluació, o per acord de les parts intervinents prèvia sol·licitud de qualsevol de les mateixes, o per circumstàncies de
força major, es revisarà sense modificar el contingut del conveni d’inclusió activa o
suspendre la seva aplicació.
5. En situacions en què sigui impossible el compliment del conveni d’inclusió activa per part de la persona titular, es suspendrà de forma temporal l’obligatorietat
del compliment dels compromisos derivats del mateix, fins que desaparegui o es modifiqui la situació d’impossibilitat
6. Seran causes de resolució del conveni d’inclusió:
a) Haver-se assolit els objectius d’inclusió que s’hi preveuen.
b) No haver-se realitzat per la persona beneficiària, per causa imputable a aquesta, les actuacions a què s’hagués compromès.
c) Assolir un acord en aquest sentit entre les parts intervinents.
d) Complir-se el termini establert, llevat que se n’hagi acordat la pròrroga.
e) Les altres causes previstes en el desenvolupament normatiu.»
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Esmena 79
GP del Partit Popular de Catalunya (32)
D’addició d’un nou article 13 sepdecies

«Article 13 sepdecies. Acord per a la integració socioeducativa de les persones
menors d’edat
1. En el cas de l’existència de menors i quan es valori una situació de risc d’exclusió social per a aquests, s’ha de formular com a document annex al projecte d’integració social regulat en l’article anterior un acord en el que es recullin els compromisos contrets en relació amb la seva escolarització real i efectiva, així com amb
la seva salut, higiene i socialització.
2. L’acord d’integració socioeducativa de les persones menors ha de cercar la
millora de la cohesió familiar i l’exercici de la responsabilitat parental, entesa com
el compromís de la cura, protecció i socialització dels i de les menors, per al que es
determinaran objectius mesurables i revisables.
3. Els serveis socials realitzaran el seguiment del compliment d’aquests acords.
El seguiment regular i l’avaluació de l’acord d’integració socioeducativa de les persones menors s’ha de documentar en l’expedient social i servirà per fonamentar possibles modificacions de la prestació.»
Esmena 80
GP del Partit Popular de Catalunya (33)
D’addició d’un nou article 13 octodecies

«Secció segona. Programes i serveis d’inclusió social i laboral
Article 13 octodecies. Tipus d’intervenció orientats a la inclusió social i laboral
En el marc del Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social, l’objectiu d’inclusió social i laboral de les persones que es troben en risc o situació d’exclusió requerirà l’establiment de programes, serveis o centres de l’àmbit de l’ocupació,
que permetin articular actuacions orientades a la inclusió laboral en el marc dels
convenis d’inclusió activa, així com l’establiment de programes, serveis o centres en
altres àmbits de la protecció social, en particular en els serveis socials, els serveis
de salut, el sistema educatiu i els serveis d’habitatge.»
Esmena 81
GP del Partit Popular de Catalunya (34)
D’addició d’un nou article 13 novodecies

«Article 13 novodecies. Serveis socials orientats a la inclusió social
El Sistema Català de Serveis Socials i el Sistema Català de Garantia d’Ingressos
hauran de coordinar els seus instruments de planificació. D’aquesta forma, es determinaran reglamentàriament tots els protocols d’actuació conjunta entre els diversos
sistemes, especialment el dels serveis socials, sanitat, educació i habitatge.»
Esmena 82
GP del Partit Popular de Catalunya (35)
D’addició d’un nou article 13 vicies

«Article 13 vicies. Programes i serveis d’incorporació laboral i d’ocupació orientats a la inclusió social
1. En l’àmbit de les seves respectives competències en matèria de formació i ocupació, les administracions públiques hauran d’establir mesures orientades a afavorir
i facilitar la incorporació al mercat laboral de persones o grups que, per les seves
característiques, no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en condicions d’igualtat. Aquestes mesures hauran d’incloure, com a mínim:
a) Formació ocupacional.
b) Intermediació laboral.
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c) Acompanyament i suport a la incorporació laboral.
d) Ocupació amb suport.
e) Suport a la creació i manteniment de les empreses d’inserció.
f) Suport a l’obertura dels centres especials de treball i centres ocupacionals a les
persones en risc o situació d’exclusió.
g) Foment de la contractació de persones en situació d’exclusió en el mercat laboral ordinari.
h) Introducció de clàusules socials en les contractacions públiques tal i com es
defineixin a la legislació vigent.
i) Mesures de suport en el marc de les polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral.
j) Promoció d’instruments de finançament orientats a facilitar la incorporació
laboral.
2. En la regulació i en la implementació de les mesures previstes en l’apartat anterior, les administracions públiques competents en matèria de formació i ocupació
hauran coordinar les seves previsions i actuacions amb les del Sistema Català de
Garantia d’Ingressos i Inclusió Social, contingudes en el Pla Català per a la Inclusió Social, per tal de garantir l’eficàcia del conjunt de les actuacions, la utilització
racional dels recursos i la continuïtat de l’atenció a les persones en situació d’exclusió en el marc dels itineraris personalitzats dissenyats en els convenis d’inclusió.
3. La inclusió social haurà de tenir un caràcter transversal en totes les polítiques
de les administracions públiques. Per això les administracions hauran arbitrar mesures orientades a aquest objectiu en tots els seus àmbits bàsics d’actuació, en particular en el marc dels serveis d’educació, serveis socials, de salut i de la política
pública d’habitatge.»
Esmena 83
GP de Junts pel Sí (23)
D’addició d’un nou article

Article 13 bis. Integració de dades
Tot respectant les condicions de confidencialitat i reserva previstes en aquesta
llei i en l’ordenament legal vigent, s’estableixen les condicions per a una efectiva integració de dades d’acord amb les disposicions següents:
a) Les administracions públiques competents en cada cas han de cedir les dades
de caràcter personal necessàries per acreditar la residència i la convivència, per a
dur a terme la valoració de la situació de necessitat i per acreditar les altres circumstàncies que siguin determinants per l’accés i el manteniment de cada prestació, en el marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
b) L’ens o l’òrgan gestor de les prestacions pot facilitar dades de caràcter personal, necessàries per a la gestió dels expedients, a l’administració tributària, a les
entitats gestores de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals
i de control de les prestacions.
c) S’ha de crear per reglament un fitxer únic de dades personals de totes les prestacions socials de caràcter econòmic, inclosa la Renda Garantida de Ciutadania.
Addició de nous capítols
Esmena 84
GP Socialista (6)
D’addició

S’addiciona un capítol I al títol I abans de l’article 5, amb la redacció següent:
«Capítol I. Requisits de les persones titulars»
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Esmena 85
GP Socialista (10)
D’addició

S’addiciona un capítol II al títol I abans de l’article 7, amb la redacció següent:
«Capítol II. Reconeixement i duració del dret»
Títol del títol I
Esmena 86
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió

«[...] o subsidi.
Títol I. Règim legal de la Renda Garantida de Ciutadania
Article 5. Titulars de la Renda [...].»
Addició de nous títols
Esmena 87
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
D’addició d’un nou títol abans de l’article 2

«[...] en situació de pobresa.
Títol I. Prestacions econòmiques
Secció primera. Renda Garantida de Ciutadania
Article 2. Caracterització de la Renda Garantida de Ciutadania
La Renda Garantida [...].»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i 87 que consisteix a:
– Redactar de la manera següent l’article com a article 15: «Article 15. Dades
personals
1. Les dades personals que consten en l’expedient administratiu i els informes
necessaris corresponents han d’ésser solament els imprescindibles per a resoldre la
sol·licitud inicial de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i
fer-ne el seguiment.
2. Les administracions públiques han de garantir la confidencialitat de les dades personals que consten en els expedients instruïts per a resoldre les sol·licituds
de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb el que
estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i del dret a
la intimitat.»
– Addicionar un nou article bis com a article 16 amb la redacció següent: «Article 16. Integració de dades
S’estableixen, tot respectant els requisits de confidencialitat i reserva determinats
per l’ordenament legal vigent, les condicions per a una integració efectiva de dades,
d’acord amb les disposicions següents:
a) Les administracions públiques competents en cada cas han de cedir les dades de caràcter personal necessàries per a acreditar la residència i la convivència,
per a dur a terme la valoració de la situació de necessitat i per a acreditar les altres circumstàncies que siguin determinants per a accedir a cada prestació i per a
mantenir-la, en el marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
b) L’ens o l’òrgan gestor de les prestacions pot facilitar dades de caràcter personal, necessàries per a la gestió dels expedients, a l’Administració tributària, a les
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entitats gestores de la seguretat social i a altres entitats públiques, amb finalitats fiscals i de control de les prestacions.
c) S’ha de crear per reglament un fitxer únic de dades personals de totes les prestacions socials de caràcter econòmic, inclosa la renda garantida de ciutadania.»

TEXT PRESENTAT

Títol II. Finançament, quantia i forma de pagament de la Renda
Garantida de Ciutadania
TEXT PRESENTAT

Article 14. Finançament de la prestació econòmica

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania es finançarà íntegrament a càrrec del Pressupost de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de
les aportacions econòmiques que, en el seu cas, es puguin fer per altres administracions públiques (locals, estatals o europees).
ESMENES PRESENTADES

Esmena 88
GP Socialista (19)
De modificació

Es modifica l’article 14, amb la redacció següent:
«Article 14. Finançament de la prestació econòmica
Les prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania, independentment de la modalitat que es tracti, es finançaran íntegrament a càrrec del Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les aportacions econòmiques que, si s’escau,
es puguin fer per altres administracions estatals i europees.»
Esmena 89
GP de Junts pel Sí (24)
D’addició i de supressió

«Article 14. Finançament de la prestació econòmica
1. La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania es finançarà íntegrament a càrrec del Pressupost de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de
les aportacions econòmiques que, en el seu cas, es puguin fer per altres administracions públiques (locals, estatals o europees).
2. El Govern de la Generalitat mitjançant els departaments competents en matèria d’ocupació i en matèria de serveis socials és fa càrrec de:
a) L’abonament de la prestació econòmica de la Renda Mínima Garantida i de
la Renda d’Inserció.
b) Les despeses derivades dels plans individuals d’inserció laboral i d’inclusió
social.
c) Les despeses corresponents de les subvencions a les empreses, les entitats d’inserció, les administracions locals i les altres institucions públiques que participin en
el desenvolupament dels itineraris inclosos en el Pla Individual d’Inserció laboral i
d’inclusió social de les persones titulars.
3. Les administracions locals s’han de fer càrrec de les prestacions d’urgència
i rescabalament que calguin a criteri dels equips d’atenció primària municipals i
comarcals per a les persones ateses segons el respectiu Pla Individual d’Inserció
laboral i social.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 88 i 89, que consisteix a donar la redacció següent a l’article
com a article 17: «Article 17. Finançament de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania
1. La prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es finança a càrrec del pressupost de la Generalitat, a més de les aportacions econòmiques que puguin fer altres administracions públiques. Per a assegurar la cobertura suficient de
la prestació, els crèdits tenen el caràcter d’ampliables, d’acord amb la legislació
vigent.
2 La Generalitat, per mitjà dels departaments competents, s’ha de fer càrrec de:
a) L’abonament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i
de la prestació complementària d’activació i inserció.
b) Les despeses derivades dels plans individuals d’inserció laboral i d’inclusió
social.»

TEXT PRESENTAT

Article 15. Quantia de la prestació econòmica

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania, en la seva quantia
bàsica individual, és una quantitat equivalent a la quantia de l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Per a l’any 2012 és de 7.967,73
euros anuals i de 664 euros mensuals (12 mesos).
En atenció a la situació personal i del nucli familiar o de convivència es tindrà
dret a percebre la quantia necessària per no quedar per sota del límit d’ingressos que
s’ha establert com a requisit de rendes en funció del nombre de persones que conformin la unitat familiar o de convivència.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 90
GP de Ciutadans (12)
De modificació de l’article 15

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania, en la seva quantia
bàsica individual, és una quantitat equivalent a la quantia de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya vigent en cada moment, d’acord amb la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 91
GP del Partit Popular de Catalunya (36)
De modificació i supressió

«Article 15. Quantia de les prestacions econòmiques
1. La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania, en la seva quantia bàsica individual, és una quantitat equivalent a la quantia de l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Per a l’any 2012 és de 7.967,73
euros anuals i de 664 euros mensuals (12 mesos).
En atenció a [...].»
Esmena 92
GP del Partit Popular de Catalunya (37)
D’addició de nous apartats a l’article, 15

«[...] unitat familiar o de convivència.
2. Reglamentàriament s’establirà la quantia màxima per a cada un dels conceptes de despesa incloses en la prestació complementària per a l’habitatge. Aquesta
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quantia màxima estarà determinada per les despeses, degudament acreditades, relatives als conceptes per als quals es va sol·licitar l’ajut.
3. Reglamentàriament s’establirà la quantia màxima per a cada un dels conceptes de despesa incloses en les ajudes d’emergència social. La fixació de la quantia
aplicable a cada sol·licitant es determinada pel nivell de recursos de la persona
sol·licitant i dels altres membres de la seva unitat de convivència i la valoració que
realitzin els serveis socials respecte a l’efectiva necessitat de la despesa i la seva importància per contribuir a la inclusió de les persones en situació de necessitat o al
seu caràcter prioritari.»
Esmena 93
GP de Junts pel Sí (25)
De modificació

«Article 15. Quantia de la prestació econòmica
1. La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania, de caràcter
personal i periòdic, té per finalitat atendre les necessitats d’aliments i de subsistència, en el seu tram de Renda Mínima Garantida, i d’incentiu a la inserció laboral i
la inclusió social, en el seu tram de Renda d’Inserció.
2. La prestació econòmica de la Renda Mínima Garantida, en la seva quantia
bàsica individual, és una quantitat equivalent al 75% de la quantia de l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya vigent.
3. La prestació econòmica familiar de la Renda Mínima Garantida per cada
membre addicional del nucli familiar o unitat de convivència de la persona titular,
s’addiciona a la prestació econòmica individual i serà d’un 5% de l’IRSC, fins a un
màxim de 6 membres.
4. No tenen la consideració de membres addicionals de la nucli familiar les persones perceptores de pensions de jubilació, d’invalidesa, de viduïtat i d’orfenesa.
5. La prestació econòmica pot atorgar-se de manera complementària amb altres
ingressos dels beneficiaris, tal i com es contempla a l’article 6 d’aquesta Llei.
6. La prestació econòmica de la Renda d’Inserció serà desplegada reglamentàriament fins a un màxim de 150€ addicionals a la Renda Mínima Garantida.»
Esmena 94
GP Socialista (28)
De modificació els articles 10 i 15

«Article 21. Criteris per a la fixació de la quantia de la prestació
La prestació econòmica bàsica tindrà una quantia que sigui capaç de satisfer els
següents principis:
a) Una relació amb l’Indicador Renda de Suficiència de Catalunya que faci de
la Renda Garantida de Ciutadania la garantia d’uns ingressos mínims suficients per
satisfer les necessitats bàsiques imprescindibles per a una vida quotidiana.
b) Una relació respecte del Salari Mínim Interprofessional que garanteixi que no
es produeixen efectes desincentivadors de la inserció laboral.
c) Una relació amb els subsidis d’atur i la pensió no contributiva que eviti, que les
persones beneficiàries siguin absorbides per a la Renda Garantida de Ciutadania.»
Addició de nous articles
Esmena 95
GP Socialista (29)
D’addició d’un nou article

«Article 22. Fixació de les quanties de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
1. Per a la fixació de la quantia aplicable a cada nucli familiar o de convivència,
en les diferents modalitats de prestacions econòmiques de la Renda Garantida de
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Ciutadania, es tindrà en compte la quantia mensual de la prestació aplicable, que
vindrà determinada per la diferència entre la quantia dels ingressos mínims garantits per la prestació per als nuclis familiars o de convivència i els ingressos disponibles en el mateix.
2. Als efectes del previst en l’apartat anterior, els ingressos mínims garantits es
definiran com a percentatges a aplicar de l’Indicador de Renda de Suficiència vigent
en el moment de la sol·licitud i seran els següents:
a) 100% del percentatge a aplicar de l’Indicador de Renda de Suficiència per als
nuclis familiars o de convivència unipersonals.
b) 113% del percentatge a aplicar de l’Indicador de Renda de Suficiència per als
nuclis familiars o de convivència de dues persones.
c) 125% del percentatge a aplicar de l’Indicador de Renda de Suficiència per als
nuclis familiars o de convivència de tres o més persones.
3. Per a la determinació dels ingressos disponibles del nucli familiar o de convivència es tindran en compte els rendiments de tots els seus membres, en els termes
que es preveuen als article 6.1a)
4. Per a la fixació de la quantia de la renda complementària d’ingressos de treball i per tal de reforçar l’estímul a l’ocupació, quedaran exclosos del còmput determinats percentatges d’ingressos procedents del treball per compte propi o aliè corresponent al sol·licitant o altres membres de el seu nucli familiar o de convivència.
Aquest estímul tindrà caràcter temporal, en els termes que es determinin per reglament, llevat que hi hagi dictamen exprés del servei d’ocupació que recomani una
pròrroga.»
Esmena 96
GP de Junts pel Sí (26)
D’addició d’un nou article

Article 15 bis. Normes aplicables a les prestacions econòmiques
1. D’acord amb la normativa civil aplicable, les prestacions econòmiques de la
Renda Garantida de Ciutadania són intransmissibles i no poden ésser embargades,
ni retingudes, ni donades en garantia de cap obligació.
2. El Govern de la Generalitat mitjançant l’òrgan que reglamentàriament determini, pot exercir, en nom del titular de la prestació econòmica o de qualsevol dels
membres del nucli familiar o de convivència familiar, les accions que els corresponguin contra els altres familiars que tinguin l’obligació legal de facilitar-los aliments,
d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable.
Esmena 97
GP Socialista (20)
D’addició d’un nou article

Es modifica l’article 15, amb la redacció següent:
«Article 15. Comissió Interdepartamental de la Renda Garantida de Ciutadania
1. La Renda Garantida de Ciutadania es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental de la Renda Garantida de Ciutadania, que actua com a òrgan de
direcció i coordinació de les funcions del departament competent en matèria d’ocupació.
2. S’han d’establir mecanismes de coordinació amb els departaments competents
en matèria d’acció social, salut, educació, habitatge i justícia, així com els altres
departaments que també col·laborin en la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
3. La Comissió Interdepartamental es composa de sis a nou vocals, nomenats
pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departament
competent en matèria d’ocupació, incloent entre ells persones que representin als
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altres departaments amb competències, les quals també estiguin relacionats amb la
Renda Garantida de Ciutadania.
4. Són funcions de la Comissió Interdepartamental:
a) Impulsar l’aplicació de les actuacions i les prestacions econòmiques de la
Renda Garantida de Ciutadania en tots els aspectes
b) Modificar, suspendre i extingir les prestacions econòmiques en els termes establerts en aquesta llei i el seu desplegament reglamentari
c) Tramitar i resoldre les sancions que es derivin de l’aplicació del règim sancionador establert en aquesta Llei
d) Coordinar, amb caràcter general, les actuacions relatives a la Renda Garantida de Ciutadania dels diferents departaments i administracions públiques, així com
també coordinar les col·laboracions de les entitats d’iniciativa social que hi participin. Amb aquestes finalitats, la Comissió pot dictar les instruccions necessàries
e) Emetre un informe vinculant d’homologació de les entitats d’iniciativa social,
amb el dictamen previ dels ajuntaments i dels consells comarcals afectats
f) Elaborar i mantenir les estadístiques relatives a la Renda Garantida de Ciutadania. Aquesta informació estadística ha de garantir, com a mínim, una informació
precisa en relació a:
i. els motius d’entrada
ii. les actuacions, que consisteixen en el tipus, durada i grau d’aprofitament
iii. les prestacions econòmiques, les quanties i les tipologies de les mateixes
iv. el grau d’ocupabilitat i la seva evolució
v. altres problemàtiques afegides i l’evolució d’aquestes al llarg la seva permanència en la Renda Garantida de Ciutadania, així com els motius de sortida.
g) Avaluar, periòdicament, la Renda Garantida de Ciutadania valorant el grau
de desenvolupament i els resultats de la seva aplicació
Amb aquesta finalitat, cada any s’elaborarà un informe que, com a mínim, contingui a més de la informació estadística, la seva valoració. Aquest informe serà
tramès al Parlament durant el primer trimestre de l’any següent a la finalització de
l’exercici pressupostari. D’igual manera i almenys cada tres anys, ha d’encarregar
les recerques que consideri necessàries, i n’ha d’emetre l’informe corresponent en
base al mateix.
h) Proposar al Govern les modificacions que consideri oportú d’introduir en la
normativa reguladora de la Renda Garantida de Ciutadania
i) Fer el seguiment i la coordinació d’altres actuacions que estiguin relacionades
amb la Renda Garantida de Ciutadania. A aquest efecte, s’ha de coordinar amb els
departaments de la Generalitat que corresponguin
j) Convocar, amb la periodicitat que es determini, jornades de formació de les
persones professionals responsables de la gestió, així com altres debats i avaluacions sobre la tramitació dels Pla Individual d’Inserció laboral i social
k) Les altres establertes per aquesta Llei i totes aquelles que els departaments
amb competència en matèria d’ocupació o serveis socials li deleguin expressament.»
Esmena 98
GP Socialista (21)
D’addició d’un nou article

«Article 16. Comitè de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania
1. La Comissió compta amb un òrgan assessor denominat Comitè de Seguiment
de la Renda Garantida de Ciutadania, en el qual hi ha d’haver representació de les
administracions locals, les entitats d’iniciativa social i les organitzacions professionals, sindicals, empresarials i cíviques relacionades amb les finalitats de la Renda
Garantida de Ciutadania. La composició d’aquesta Comissió s’ha de determinar
per reglament.
2. Són funcions del Comitè de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania:
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a) Rebre informació trimestral de les prestacions econòmiques i dels convenis
d’inclusió sociolaboral que es duen a terme i els seus resultats.
b) Rebre els informes i les avaluacions de la Renda Garantida de Ciutadania que
efectuï, o faci efectuar, la Comissió.
c) Valorar periòdicament els resultats de la Renda Garantida de Ciutadania i
d’altres actuacions que hi estiguin relacionades i formular observacions, propostes
i projectes de modificació de la mateixa, la seva normativa o de la seva aplicació.
d) Emetre informe sobre les consultes que li formuli la Comissió.
3. El Comitè de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania s’ha de reunir,
com a mínim, trimestralment.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 i 98, que consisteix a donar la
redacció següent a l’article com a article 18: «Article 18. Quantia de la prestació
econòmica
1. L’import màxim de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i el llindar d’ingressos per a percebre la prestació, inclosa la quantitat corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és, quan es tracti d’una
unitat familiar d’un sol membre, del 100% de la quantia de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya vigent.
2. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de dos membres, l’import màxim mensual, inclosa la quantitat
corresponen a la prestació complementària d’activació i inserció, és del 150% de la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent, llevat de quan
el titular de la unitat familiar monoparental compatibilitza la prestació amb el treball a temps parcial, en què el segon membre percep, inicialment, l’import fixat per
l’apartat 3.
3. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de més de dos membres, s’incrementa l’import màxim mensual
en cent euros per membre, fins al cinquè membre.
4. La prestació complementària d’activació i inserció té un import mensual de
cent cinquanta euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Només tenen dret a
aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscriguin el compromís de seguir
el pla d’inserció laboral o d’inclusió social i compleixin les activitats detallades en
el pla de treball. El compliment del pla és avaluable periòdicament i de manera individualitzada.
5. L’import total de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
no pot excedir en cap cas del 182% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment ni pot ésser inferior al 10% d’aquest indicador.»

TEXT PRESENTAT

Article 16. Pagament de la prestació econòmica

El pagament de la prestació econòmica li correspon al Departament de la Generalitat competent. S’ha de fer en 12 mensualitats i s’efectuarà mitjançant transferència bancària a favor de la persona o persones beneficiàries o, excepcionalment, a una
tercera persona que legalment la/les representin.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 99
GP de Ciutadans (13)
De modificació de l’article 16

Article 16. Pagament de la prestació econòmica
El pagament de la prestació econòmica li correspon al Departament de la Generalitat competent. S’ha de fer en 12 mensualitats, amb la forma i requisits que s’estableixin reglamentàriament.
Esmena 100
GP Socialista (24)
De modificació de l’article 16

«Article 19. Formes de pagament de les prestacions econòmiques
1. El pagament de les prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania, en qualsevol de les modalitats, li correspon al Departament de la Generalitat
competent en matèria d’ocupació, o en l’organisme en qui delegui.
2. El pagament de les prestacions econòmiques a les que tingui dret la persona
titular del dret es realitzarà en 12 mensualitats a l’any mitjançant transferència bancària. Excepcionalment podran fer-se a una tercera persona, si legalment la representa.»
Esmena 101
GP del Partit Popular de Catalunya (38)
De modificació i addició

«Article 16. Pagament de les prestacions econòmiques
El pagament de la Renda Garantida de Ciutadania, en qualsevol de les seves modalitats, li correspon al Departament de la Generalitat competent. S’ha de fer en 12
mensualitats i s’efectuarà mitjançant transferència bancària a favor de la persona o
persones beneficiàries o, excepcionalment, a una tercera persona que legalment la/
les representin.
2. El pagament de la prestació complementària per a l’habitatge es realitzarà
de forma simultània al pagament de la Renda Garantida de Ciutadania a la que
complementi, en qualsevol de les seves modalitats.
3. Per al pagament de les ajudes d’urgència social, l’òrgan competent haurà
de concretar mitjançant resolució i d’acord el que determinin els serveis socials la
forma específica de pagament i establirà un termini per a la presentació de les factures o justificants corresponents a les despeses realitzades.»
Esmena 102
GP de Junts pel Sí (27)
D’addició

«Article 16. Pagament de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
1. El pagament de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
li correspon al Departament de la Generalitat competent en aquesta matèria. S’ha
de fer en 12 mensualitats i s’efectuarà mitjançant transferència bancària a favor de
la persona o persones beneficiàries o, excepcionalment, a una tercera persona que
legalment la/les representin.
2. La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania resta sotmesa
al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries.»
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Títol del títol II
Esmena 103
GP Socialista (26)
De modificació

Es modifica el títol II, amb la redacció següent:
«Títol II. Prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania i els ajuts
complementaris»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 99, 100, 101, 102 i 103, que consisteix a donar la redacció següent
a l’article com a article 19: «Article 19. Pagament de la prestació econòmica de la
renda garantida de ciutadania
1. El pagament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
correspon al departament competent en aquesta matèria. El pagament s’ha de fer
en dotze mensualitats, per mitjà d’una transferència bancària a favor del titular o,
excepcionalment, d’una tercera persona que legalment el representi o de l’entitat que
atengui el destinatari, quan això pugui assegurar-ne la finalitat.
2. La prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania resta exempta de
tributació en els termes establerts per la normativa fiscal.»

TEXT PRESENTAT

Títol III. Règim legal pel reconeixement del dret
TEXT PRESENTAT

Article 17. Administracions públiques competents

Les administracions públiques locals i l’administració de la Generalitat de Catalunya són les responsables de la tramitació i gestió del dret a la prestació econòmica
de la Renda Garantida de Ciutadania. També podran iniciar la tramitació i realitzar
la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, d’acord amb el que reglamentàriament es reguli, les entitats del tercer sector o altres entitats de caràcter social i sense
afany de lucre que estiguin legalment acreditades per fer-ho.
La Generalitat de Catalunya, per mitjà del seu Departament competent en matèria de serveis socials, és qui té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presentada
i, en el seu cas, de pagar la prestació a les persones beneficiàries.
Ambdues administracions han d’establir els mecanismes de coordinació oportuns i, també, els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris per l’efectivitat
de la present Llei.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 104
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 17, que resta redactat de la següent manera

Article 17. Administracions públiques competents
La Generalitat de Catalunya, per mitjà del seu Departament competent en matèria de serveis socials, és qui té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presentada
i, en el seu cas, de pagar la prestació a les persones beneficiàries.
L’administració local i l’administració de la Generalitat de Catalunya són les
responsables de la tramitació i gestió del dret a la prestació econòmica de la Renda
Garantida de Ciutadania. També podran iniciar la tramitació i realitzar la gestió
de la Renda Garantida de Ciutadania, d’acord amb el que reglamentàriament es re3.01.02. Proposicions de llei
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guli, les entitats del tercer sector o altres entitats de caràcter social i sense afany de
lucre que estiguin legalment acreditades per fer-ho.
Ambdues administracions han d’establir els mecanismes de coordinació oportuns i, també, els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris per l’efectivitat
de la present Llei.
Esmena 105
GP Socialista (18)
De modificació de l’article 17

«Article 13. Administracions públiques competents
1. La Generalitat i les administracions públiques locals de Catalunya són les
responsables de la tramitació i gestió del dret a la prestació econòmica de la Renda
Garantida de Ciutadania. Ambdues administracions han d’establir els mecanismes
de coordinació oportuns i, també, els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris per l’efectivitat de la present Llei.
2. La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament competent en matèria
d’ocupació o mitjançant l’organisme en qui delegui, és qui té la responsabilitat de
resoldre la sol·licitud presentada i, en el seu cas, de pagar la prestació a les persones
beneficiàries. Així com, pel que fa a la possible modificació, suspensió o extinció del
dret a la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.»
Esmena 106
GP de Junts pel Sí (28)
De modificació i d’addició

«Article 17. Administracions públiques competents
L’administració de la Generalitat de Catalunya és la responsable de la resolució
del dret a la prestació econòmica de la RGC. Podran participar en la tramitació,
gestió, execució i seguiment dels Plans d’inserció laboral i inclusió social les administracions locals i les entitats del tercer sector, degudament acreditades, i d’acord
amb el que reglamentàriament s’estableixi.
La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies és qui té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presentada i, en el seu
cas, de pagar la prestació a les persones beneficiàries.
Les administracions i organitzacions afectades han d’establir els mecanismes de
coordinació oportuns i, també, els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris
per l’efectivitat de la present Llei.
2. La Renda Garantida de Ciutadania es gestiona mitjançant un òrgan de planificació, avaluació i orientació que determina el Govern de la Generalitat. La
composició del mateix es concretarà via desplegament reglamentari, així com les
funcions que desenvoluparà cada membre que en formi part.»
Addició de nous articles
Esmena 107
GP de Junts pel Sí (29)
D’addició d’un nou article

Article 17 bis. Òrgan de seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania
1. L’òrgan de gestió de la Renda Garantida de Ciutadania compta amb un òrgan
assessor anomenat Comitè de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania, en
el qual hi ha d’haver representació de les administracions locals, les entitats d’iniciativa social i les organitzacions professionals, sindicals, empresarials i cíviques
relacionades amb les finalitats de la Renda Garantida de Ciutadania. La composició d’aquesta Comissió s’ha de determinar per reglament.
2. Són funcions de l’òrgan de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania:
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a) Rebre informació trimestral de les actuacions d’inserció laboral i/o social i les
prestacions econòmiques, que es duen a terme i els seus resultats.
b) Rebre els informes i les avaluacions de la Renda Garantida de Ciutadania que
efectuï, o faci efectuar, l’òrgan de gestió.
c) Valorar periòdicament els resultats de la Renda Garantida de Ciutadania i
d’altres actuacions que hi estiguin relacionades i formular observacions, propostes
i projectes de modificació de la mateixa, la seva normativa o de la seva aplicació.
d) Emetre informe sobre les consultes que li formuli l’òrgan de gestió.
e) Les altres establertes per aquesta Llei.
3. L’òrgan de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania s’ha de reunir,
com a mínim, semestralment.
Esmena 108
GP de Junts pel Sí (30)
D’addició d’un nou article

Article 17 ter. Coordinació de les actuacions
1. Per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions que deriven de l’aplicació
de la Renda Garantida de Ciutadania en el camp de l’atenció social primària es poden constituir organismes de coordinació, d’àmbit municipal, comarcal o regional,
la composició i el funcionament dels quals s’han de fixar per reglament. Aquests
organismes han de disposar de la informació necessària per a gestionar adequadament la coordinació i per a afavorir la racionalització de la Renda Garantida de
Ciutadania en el camp dels serveis socials d’atenció primària.
2. Les administracions locals han de facilitar a l’òrgan de gestió la informació
necessària a fi que en qualsevol moment es puguin dur a terme les comprovacions
que aquest consideri convenients, per tal de verificar el compliment dels requisits
i de les condicions establerts per a rebre les ajudes. Les entitats d’iniciativa social
que fan actuacions de reinserció mitjançant un conveni tenen aquesta mateixa obligació
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 104, 105, 106, 107 i 108 que consisteix al següent. Pel que fa113ç
al nou redactat de l’article 22, l’acord s’ha adoptat per la majoria de la Ponència:
– Redactar l’article de la manera següent com a article 20: «Article 20. Administracions públiques competents
1. L’Administració de la Generalitat és la responsable de la resolució del dret a
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. Poden participar en la
tramitació, la gestió, l’execució i el seguiment dels plans d’inserció laboral i inclusió
social les administracions locals i les entitats del tercer sector, degudament acreditades, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
2. La Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de prestacions socials, és qui té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presentada i, si
s’escau, de pagar la prestació als titulars dels expedients.
3. Les administracions i les organitzacions afectades han d’establir els mecanismes de coordinació oportuns, i també els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquesta llei.»
– Addicionar tres nous articles bis, ter i quater com a articles 21, 22 i 23: «Article
21. Òrgans per a gestionar la renda garantida de ciutadania
1. La recepció de les sol·licituds de les prestacions, l’elaboració i l’acord del pla
d’inserció laboral i l’orientació i el seguiment d’aquest pla corresponen al servei públic competent en matèria ocupació.
2. L’elaboració i l’acord del pla d’inclusió social i l’orientació i el seguiment d’aquest pla corresponen als serveis públics competents en matèria de serveis socials.
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3. La gestió econòmica i l’administrativa, entre altres, i la resolució, la suspensió, la retirada i el pagament de la prestació corresponen a l’òrgan corresponent del
departament competent en matèria de prestacions socials que determini el Govern.
4. La gestió de la planificació, l’avaluació i l’orientació es fa per mitjà d’una comissió interdepartamental creada pel Govern.
5. L’òrgan tècnic del departament competent en matèria de prestacions socials
executa els acords de la comissió interdepartamental a què fa referència l’apartat 4
i a la disposició transitòria sisena i actua com a òrgan de suport d’aquesta en l’exercici de les seves funcions de coordinació, de gestió i de seguiment. Aquest òrgan és
dotat d’un equip tècnic de caràcter multidisciplinari amb les funcions següents:
a) Fer el seguiment i la valoració dels plans individuals i de la consecució dels
objectius.
b) Fer el seguiment i la valoració de les polítiques actives i els serveis d’inclusió
oferts als receptors de la prestació.
c) Actuar com a equip responsable de la coordinació i el millorament funcional
de les diferents unitats que intervenen en la prestació.
Article 22. Òrgan de seguiment de la renda garantida de ciutadania
1. En el termini de cinc mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’ha
de crear per decret una comissió de govern de la renda garantida de ciutadania integrada, de manera paritària, per representants de l’Administració de la Generalitat
i per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya,
entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i entitats representatives del món local, amb el vot de qualitat de la persona titular del departament
competent en la matèria. Aquesta comissió s’ha de reunir trimestralment.
2. La comissió duu a terme funcions d’avaluació i seguiment de l’aplicació i el
funcionament de la renda garantida de ciutadania. Concretament, les següents:
a) Analitzar l’evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els efectes sobre el mercat de treball, i, específicament, la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial, per tal d’informar
sobre el procés de generalització amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial.
b) Avaluar el possible efecte crida que s’hagi produït i, si s’escau, constatar que
s’ha produït un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de la renda garantida de ciutadania de recents censats a Catalunya. Si és així, informar de
manera favorable perquè s’ampliï el requisit de residència prèvia fins a un total de
trenta-sis mesos. En aquest cas, s’habilita el Govern perquè per reglament pugui
ampliar el període de vint-i-quatre mesos de residència legal fins a trenta-sis mesos,
per a tenir dret a la prestació.
c) Avaluar la taxa de cobertura de la prestació sobre el conjunt de la població i
la seva suficiència econòmica.
d) Revisar, a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, el conjunt
de prestacions econòmiques i de serveis existents per tal de portar a terme la necessària racionalització i simplificació de les prestacions existents, i, si s’escau, fer els
informes que consideri pertinents.
Article 23. Coordinació de les actuacions
1. Per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions que deriven de l’aplicació
de la renda garantida de ciutadania en el camp de l’atenció social primària es poden constituir organismes de coordinació, d’àmbit municipal, comarcal o regional,
la composició i el funcionament dels quals s’han de fixar per reglament. Aquests
organismes han de disposar de la informació necessària per a gestionar adequadament la coordinació i per a afavorir la racionalització de la renda garantida de
ciutadania en l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària.
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2. Les administracions públiques han de facilitar als òrgans de gestió a què fa
referència l’article 21, i altres que es poden determinar per reglament, la informació
necessària a fi que en qualsevol moment es puguin fer les comprovacions que l’òrgan
consideri convenients, per tal de verificar el compliment dels requisits i de les condicions establerts per a rebre la prestació econòmica. Les entitats d’iniciativa social
que fan actuacions de reinserció per mitjà d’un conveni tenen la mateixa obligació.»

TEXT PRESENTAT

Article 18. Lloc i terminis per la presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer en les oficines competents de les administracions locals i l’administració de la Generalitat de Catalunya o de les entitats
degudament acreditades. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment en què
la persona sol·licitant es trobi en la situació de necessitat objecte de protecció i compleixi la resta de requisits.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 109
GP de Ciutadans (15)
De modificació a l’article 18

Article 18. Lloc i terminis per la presentació de la sol·licitud
La presentació de la sol·licitud s’ha de fer on reglamentàriament s’estableixi. La
sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment en què la persona sol·licitant es trobi en la situació de necessitat objecte de protecció i compleixi la resta de requisits.
Esmena 110
GP de Junts pel Sí (31)
De modificació i d’addició

«Article 18. Lloc i terminis per la presentació de la sol·licitud
La presentació de la sol·licitud s’ha de fer a l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya en el cas de la Renda Mínima Garantida, i als organismes competents de les administracions locals i l’administració de la Generalitat de Catalunya o
de les entitats degudament acreditades en el cas de la Renda d’Inserció. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment en què la persona sol·licitant es trobi en la
situació de necessitat objecte de protecció i compleixi la resta de requisits.»
Esmena 111
GP Socialista (22)
De modificació de l’article 18 i del 19

Es modifica l’article 17, amb la redacció següent:
«Article 17. Sol·licitud i tramitació de les prestacions econòmiques
1. L’accés a les diferents modalitats de prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania regulades en la present Llei com a prestacions econòmiques
de dret, es realitzarà prèvia sol·licitud de la persona interessada o per una persona
que legalment la representi, en qualsevol moment en què la persona sol·licitant es
trobi en la situació de necessitat objecte de protecció i compleixi la resta de requisits
2. La sol·licitud, establerta en l’apartat anterior, anirà dirigida al Departament
competent en matèria d’ocupació, o a l’organisme en qui delegui, i serà presentada davant l’oficina de treball de la Generalitat o bé en els serveis municipals corresponents del municipi en què tingui el seu empadronament i residència efectiva,
els quals facilitarà a la persona sol·licitant tota la informació i orientació que sigui
necessària per a la tramitació. També podrà formalitzar-se per via telemàtica quan
aquesta estigui habilitada.
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3. La sol·licitud de prestacions econòmiques haurà d’anar acompanyada de la
documentació necessària per justificar el compliment dels requisits que, en cada
cas, s’haguessin establert en la present Llei i les seves normes de desplegament. No
caldrà adjuntar aquella documentació que obri en poder de l’Administració, però es
farà constar en quin moment i situació va ser entregada o generada.
4. El Departament competent en matèria d’ocupació, o l’organisme en qui es delegui la gestió de la sol·licitud de les diferents modalitats de prestacions econòmiques de la Renda Garantida de Ciutadania, les tramitarà i resoldrà.
5. L’organisme gestor de la tramitació de la sol·licitud podrà demanar totes les
dades i informes que siguin imprescindibles a altres administracions o entitats públiques. Tot això, respectant el principi de la legislació protectora de les dades de
caràcter personal.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 109, 110, 111 i 112, que consisteix a donar la redacció següent
a l’article com a article 24: «Article 24. Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds de prestació de la renda garantida poden ésser presentades pel
titular o per una tercera persona que la representi legalment.
2. En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la prestació
complementària d’activació i inserció o inclusió, s’ha de signar un compromís de
seguir el pla individual d’inclusió social o d’inserció laboral.
3. Les sol·licituds de prestacions econòmiques només s’han d’acompanyar de la
documentació necessària per a justificar el compliment dels requisits que no hagi
estat elaborada per una altra administració pública o que no estigui ja en poder de
les administracions públiques, si bé, en aquest cas es pot requerir que es faciliti informació sobre l’expedient, actuació o arxiu en què es troba la dada o el document.
4. L’òrgan gestor que tramita la sol·licitud ha de comprovar d’ofici qualsevol de
les dades i demanar la informació que calgui per a tramitar la sol·licitud o revisar el
compliment dels requisits exigits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania.
Aquest òrgan ha de respectar en qualsevol cas el que estableix la legislació relativa
a la protecció de dades de caràcter personal.»

TEXT PRESENTAT

Article 19. Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud pot presentar-se per la persona beneficiària o per una tercera persona que legalment la representi.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 112
GP de Junts pel Sí (32)
De modificació i d’addició

«Article 19. Presentació de la sol·licitud
La sol·licitud pot presentar-se per la persona titular o per una tercera persona que
legalment la representi.
Els projectes de Plans Individuals han d’ésser presentats pels ens locals o per
les oficines de treball davant de l’òrgan gestor de la Renda Garantida de Ciutadania segons reglamentàriament es determini.»
Vegeu esmena 111, del G. P. Socialista, a l’article 18
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

L’esmena 112 forma part d’una transacció recomanada per la Ponència a l’article
18 i que dona redacció a un l’article 24.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Competència i obligació de l’administració pública competent
per a resoldre les sol·licituds

L’Administració de la Generalitat de Catalunya serà competent per dictar les
resolucions administratives pertinents, tant pel que fa a la aprovació o denegació
inicial, com pel que fa a la possible modificació, suspensió o extinció del dret a la
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 113
GP de Junts pel Sí (33)
De modificació

«Article 20. Competència i obligació de l’administració pública competent per a
resoldre les sol·licituds
L’Administració de la Generalitat de Catalunya dictarà a través de l’òrgan gestor de la Renda Garantida de Ciutadania les resolucions administratives pertinents,
tant pel que fa a la aprovació o denegació inicial, com pel que fa a la possible modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició, l’esmena 113 i una esmena tècnica, que consisteix a suprimir l’article 20.

TEXT PRESENTAT

Article 21. Resolució administrativa de la sol·licitud

L’Administració Pública competent ha de dictar resolució expressa denegant o
accedint a la sol·licitud en el termini de 30 dies des de la data de la sol·licitud. Si en
aquest termini no es dicta resolució expressa s’entendrà estimada la sol·licitud presentada. La Resolució administrativa estimatòria de la sol·licitud o, en el seu cas, el
silenci administratiu positiu, tindran efectes des del primer dia del mes en què s’hagi
acreditat la manca de recursos econòmics.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 114
GP de Ciutadans (16)
De modificació a l’article 21

Article 21. Resolució administrativa de la sol·licitud
L’Administració Pública competent ha de dictar resolució expressa denegant o
accedint a la sol·licitud en el termini de 30 dies des de la data de la sol·licitud. Si en
aquest termini no es dicta resolució expressa s’entendrà estimada la sol·licitud presentada. La Resolució administrativa estimatòria de la sol·licitud o, en el seu cas, el
silenci administratiu positiu, tindran efectes des de la data de la presentació de la
sol·licitud per part del beneficiari de la RGC.
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Esmena 115
GP Socialista (23)
De modificació de l’article 21

«Article 18. Resolució administrativa de la sol·licitud de les prestacions econòmiques
1. El Departament competent en matèria d’ocupació, o l’organisme en qui es delegui, tramitarà i resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de 30 dies, des de la
data de presentació de la sol·licitud, mitjançant una resolució administrativa d’acceptació o denegació.
2. Els termini màxim previst en l’apartat anterior és improrrogable, i només quedarà interromput per un període màxim de 30 dies, destinats a que la persona sol·
licitant pugui aportar o complementar a requeriment del organisme gestor la informació o documentació insuficientment acreditada.
3. Transcorreguts els terminis màxims per emetre la resolució, si no es dicta resolució expressa s’entendrà estimada la sol·licitud presentada.
4. La resolució administrativa estimatòria de la sol·licitud o, en el seu cas, el silenci administratiu positiu, tindran efectes des de la data de la sol·licitud.»
Esmena 116
GP del Partit Popular de Catalunya (39)
D’addició

«Article 21. Resolució administrativa de la sol·licitud
1. L’Administració Pública competent ha de dictar resolució expressa denegant o
accedint a la sol·licitud en el termini de 30 dies des de la data de la sol·licitud. Si en
aquest termini no es dicta resolució expressa s’entendrà estimada la sol·licitud presentada. La Resolució administrativa estimatòria de la sol·licitud o, en el seu cas, el
silenci administratiu positiu, tindran efectes des del primer dia del mes en què s’hagi
acreditat la manca de recursos econòmics.
2. Quan la persona sol·licitant sigui víctima d’una situació de violència de gènere, acreditada per qualsevol de les formes previstes en la legislació actual, els tràmits per a la concessió de la renda tindran caràcter d’urgència i es tramitaran per
procediment abreujat en un termini màxim de 15 dies. L’anterior serà, així mateix,
d’aplicació als supòsits acreditats de violència domèstica, així com als supòsits de
persones víctimes d’explotació sexual-laboral en xarxes de tràfic d’éssers humans,
prèvia constatació de la seva cooperació amb les autoritats en la investigació del
delicte.»
Esmena 117
GP de Junts pel Sí (34)
De modificació i d’addició

«Article 21. Resolució administrativa de la sol·licitud
L’Administració Pública competent ha de dictar resolució expressa denegant o
accedint a la sol·licitud en el termini màxim de quatre mesos des de la data del registre oficial de la sol·licitud. Així mateix, en el cas d’una resolució positiva en l’assignació de la prestació econòmica de la Renda d’Inserció, en el termini màxim de
3 mesos més des de la data de resolució es proposarà i acordarà el respectiu Pla
Individual d’inserció laboral o d’inclusió social.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Les esmenes 114, 115, 116 i 117 formen part d’una transacció recomanada per la
Ponència a l’article 7 i que dona nova redacció a l’article 25.
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TEXT PRESENTAT

Article 22. Recursos administratius i judicials contra les resolucions

Contra la resolució administrativa denegatòria de la sol·licitud es podrà formalitzar els recursos contenciosos administratius que corresponguin. Contra les resolucions administratives que posin fi al procediment administratiu es podrà formular
demanda davant de la jurisdicció social.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 118
GP de Ciutadans (17)
De modificació a l’article 22

Article 22. Recursos administratius i judicials contra les resolucions
Contra la resolució administrativa de la sol·licitud es podrà interposar els recursos previstos a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
Esmena 119
GP Socialista (25)
De modificació de l’article 22

«Article 20. Recursos
1. Contra la resolució d’aprovació, de denegació, de modificació, de suspensió o
d’extinció de la Renda Garantida de Ciutadania, la persona sol·licitant pot interposar recurs davant l’òrgan que l’hagi emès, que ha de respondre en el termini màxim
de sis mesos. El silenci administratiu es considera positiu.
2. En el supòsit de denegació del recurs per aquest òrgan, la persona sol·licitant
pot recorre en alçada davant de la persona que ostenti la representació del Departament al qual hi pertany, que ha de respondre en el termini màxim de sis mesos. En
cas de silenci administratiu, aquest es considera positiu.»
Esmena 120
GP de Junts pel Sí (35)
De modificació

«Article 22. Recursos administratius i judicials contra les resolucions
Contra la resolució d’aprovació, de denegació, de modificació, de suspensió o
d’extinció de la Renda Garantida de Ciutadania, la persona sol·licitant pot interposar recurs d’alçada i el poden presentar a l’òrgan que l’hagi emès, que ha de respondre en el termini màxim de sis mesos. El silenci administratiu es considera negatiu.
En el supòsit de denegació del recurs per aquest òrgan la persona sol·licitant pot
recorre en alçada davant de la persona que ostenti la representació del Departament al qual hi pertany, que ha de respondre en el termini màxim de sis mesos. El
silenci administratiu es considera negatiu.»
Addició de nous articles
Esmena 121
GP Socialista (30)
D’addició

S’addiciona un nou Article 22 bis, amb la redacció següent:
«Article 22 bis. Ajuts complementaris
1. La Renda Garantida de Ciutadania pot ser complementada pels ajuts següents:
a) Ajuts per a situacions d’especial vulnerabilitat en la unitat convivencial, en els
casos següents:
i. Persones que visquin soles
ii. Família monoparental
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iii. Famílies amb menors a càrrec
iv. Famílies amb persones amb discapacitat a càrrec
v. Famílies amb altres circumstàncies agreujants de risc, que es determinaran
per reglament.
b) Ajuts en unitats convivencials en els que hi hagi menors de 16 anys.
En aquest cas, es donarà un ajut específic als menors, que es determinarà per
decret i l’accés directe als ajuts de suport a l’educació.
c) Ajuts per a la millora de la inclusió laboral.
S’estableixen ajuts per aquells casos en que la millora de l’ocupabilitat estigui
necessitada d’incentius, que mitjançant mesures específiques es pugui assolir.
2. La determinació de la quantia d’aquests complements i dels requisits necessaris per a obtenir-los s’efectua per reglament.»
Esmena 122
GP Socialista (32)
D’addició

S’addiciona un nou article 22 ter, amb la redacció següent:
«Article 22 ter. Acord d’inclusió sociolaboral
1. Els titulars de la Renda Garantida de Ciutadania negociaran i subscriuran un
acord d’inclusió sociolaboral. Aquest acord ha de definir les accions específiques,
si s’escau, adaptades a les necessitats de cada nucli familiar o de convivència per
prevenir el risc o la situació d’exclusió.
2. L’acord, que podrà contenir mesures laborals i/o socials es determinarà per
a cada persona atenent les seves característiques, necessitats i possibilitats específiques, evitant incloure actuacions o mesures innecessàries en el mateix, en ordre a
fomentar l’autonomia de les persones beneficiàries.
3. El Servei d’Ocupació de Catalunya, l’organisme o administració local en el
que delegui, serà el responsable dels itineraris amb mesures laborals.
4. En el cas que l’acord d’inclusió incorpori mesures socials, educatives, de salut, d’habitatge entre d’altres, li correspondrà al departament competent en matèria
d’ocupació. Així mateix, podrà comptar amb la participació de les entitats d’iniciativa social.
5. Per reglament es regularan els criteris d’inici del procediment, del diagnòstic de necessitats, d’elaboració, modificació, seguiment, suspensió i resolució dels
acords.»
Addició de nous articles
Esmena 123
GP Socialista (34)
D’addició

S’addiciona un nou article 22 quater, amb la redacció següent:
«Article 22 quater. Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya
1. El Govern aprovarà el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social que ha de tenir
una durada de quatre anys. El Pla recollirà les estratègies globals d’inclusió activa
que combinin mesures orientades als mercats de treball inclusius, l’accés als serveis
de l’Estat del Benestar de qualitat i a uns ingressos mínims adequats.
2. El Pla establert en l’apartat anterior, ha de ser elaborat a proposta dels departaments competents en matèria d’ocupació i acció social.
3. Per a l’elaboració del Pla es disposarà d’un diagnòstic de situació, indicadors
de seguiment i avaluació així com un compromís econòmic que podrà ser revisat segons l’evolució dels indicadors.
4. Una Comissió interadministrativa, presidida pel Govern i formada per una representació de totes les administracions, que gestionen recursos públics en matèria
d’inclusió social i laboral elaborarà propostes al projecte de pla, establert a l’apar3.01.02. Proposicions de llei
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tat tercer d’aquest article. Aquestes propostes han de recollir les directrius d’intervenció de les diferents administracions.
4. El Consell de Governs Locals, Consell de Treball, Econòmic i Social i el Consell General de Serveis Socials elaboraran dictàmens previs i de valoració del Pla.»
Esmena 124
GP Socialista (35)
D’addició

S’addiciona un nou article 22 quinquies, amb la redacció següent:
«Article 22 quinquies. Suficiència i coordinació de programes i serveis d’inclusió
sociolaboral
1. És responsabilitat dels diferents serveis de les administracions públiques assegurar el volum i la qualitat dels seus serveis associats a la Renda Garantida de
Ciutadania per tal de fomentar l’autonomia personal per a sortir de les situacions
de privació econòmica.
2. En el marc dels programes i serveis oferts per les diferents administracions i
entitats socials relacionats amb la inclusió sociolaboral, així com en altres àmbits
de la protecció social com és la salut, l’educació i l’habitatge s’articularà una coordinació i racionalització de totes les actuacions que es derivin de l’aplicació de
la Renda Garantida de Ciutadania a proposta del Departament responsable de la
seva gestió.
3. Es determinaran reglamentàriament tots els protocols d’actuació conjunta entre els diversos sistemes, especialment entre polítiques d’ocupació, socials, sanitat,
educació i habitatge.»
Esmena 125
GP Socialista (36)
D’addició

S’addiciona un nou article 22 sexies, amb la redacció següent:
«Article 22 sexies. Actuacions de suport a la inserció laboral
1. En l’àmbit de les seves respectives competències en matèria de formació i ocupació, les administracions públiques de Catalunya hauran d’implementar mesures
orientades a afavorir i facilitar la incorporació a l’ocupació de persones o grups
que, per les seves característiques, no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en
condicions d’igualtat, especialment les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
2. Reglamentàriament es desenvoluparà l’actuació concreta de l’administració
en els mecanismes d’inserció en el mercat de treball ordinari, adaptant circuits interns i els serveis públics, la col·laboració amb entitats socials, l’acció d’empreses
ordinàries col·laboradores d’inserció, les empreses d’inserció, centres especials de
treball, la introducció de clàusules socials en la contractació pública i altres instruments orientats a la incorporació laboral.»
Esmena 126
GP del Partit Popular de Catalunya (40)
D’addició d’un nou article 22 bis

«Títol IV. Desenvolupament del sistema català de garantia d’ingressos i inclusió
social
Article 22 bis. Disposicions generals
1. Les administracions públiques hauran de planificar de manera ordenada i coordinada els objectius i els instruments necessaris per determinar els eixos d’actuació prioritaris comuns i promoure nivells de protecció homogenis en el conjunt del
territori català.
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2. La planificació es materialitzarà a través del Pla Català per a la Inclusió Social, i s’ha de garantir en la seva elaboració la participació directa de totes les administracions públiques, així com les entitats públiques i privades que intervinguin
en el sector.
3. Les administracions locals desenvoluparan, en l’execució del Pla Català per
a la Inclusió Social, la seva pròpia programació en els seus àmbits territorials d’actuació.
4. El Pla Català per a la Inclusió Social haurà d’incorporar l’elaboració de plans
especials per barris, municipis, comarques o altres àmbits geogràfics que, per la
seva situació i per les seves elevades taxes de pobresa i exclusió social, necessiten
d’una acció integral a curt o mitjà termini, en coordinació amb la present llei i la
legislació de barris de Catalunya.»
Esmena 127
GP del Partit Popular de Catalunya (41)
D’addició d’un nou article 22 ter

«Article 22 ter. Zones d’Atenció Prioritària
1. A l’efecte d’aquesta llei, tindran la consideració de Zones d’Atenció Prioritària
aquells àmbits urbans, territorialment delimitats, on concorrin circumstàncies específiques que impedeixin l’adequada inclusió social de la població.
2. Per reglament, s’han d’establir els requisits per a la seva identificació, àmbit
competencial i desenvolupament d’actuacions.
3. La identificació de Zones d’Atenció Prioritària tindrà com a objectiu la posada en marxa de processos dirigits a aturar el deteriorament i impulsar la recuperació de la convivència, de l’entorn i de les condicions personals, familiars i habitacionals que garanteixin la inclusió social de la seva població.
4. Per a la identificació d’un àmbit urbà com a zona d’atenció social, es considerarà l’existència de situacions estructurals de pobresa greu i exclusió social, en què
concorrin problemàtiques en matèria de habitatge i entorn urbà, salut, ocupació,
educació, seguretat ciutadana i convivència familiar i social, entre d’altres.»
Esmena 128
GP del Partit Popular de Catalunya (42)
D’addició d’un nou article 22 quater

«Article 22 quater. Principis de planificació
El Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social s’estructurarà adequant el seu disseny i el seu funcionament als següents principis de planificació:
a) La planificació temporal i geogràfica tant dels objectius com dels instruments
orientats a la inclusió social i laboral, amb especial consideració del criteri de proximitat, en coordinació amb les previsions contingudes en els plans d’actuació existents en altres àmbits de la protecció social, en particular en serveis socials, ocupació, educació, habitatge i salut.
b) L’equilibri i homogeneïtat territorial, articulant una distribució geogràfica
dels serveis que garanteixi les mateixes oportunitats d’accés a tota la població de
Catalunya.
c) L’aprofitament integral, flexible, racional i eficient de tots els recursos disponibles, formals i informals, públics i privats, basat en fórmules eficaces de coordinació
de les intervencions i de treball en xarxa.
d) La dotació pressupostària suficient en els pressupostos de la Generalitat i un
finançament suficient als ens locals per al compliment dels objectius de la planificació.»
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Esmena 129
GP del Partit Popular de Catalunya (43)
D’addició d’un nou article 22 quinquies

«Article 22 quinquies. Pla Català per a la Inclusió Social
1. El Pla Català per a la Inclusió Social ha de recollir de forma coordinada i
global les línies i directrius d’intervenció i actuació que han d’orientar l’activitat de
les administracions competents per a la consecució de la inclusió de les persones en
situació d’exclusió. Aquest Pla tindrà caràcter quinquennal.
2. La Comissió Interinstitucional per a la Inclusió Social elaborarà la proposta
del pla, i la seva aprovació correspon al Govern Català previ informe preceptiu del
Consell Català per a la Inclusió Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i
Familiars, i, un cop aprovat, ser objecte de debat al Parlament de Catalunya.
3. El Pla Català per a la Inclusió Social obeirà a les següents característiques:
a) Realitzar un diagnòstic de les necessitats d’inclusió social i laboral i un pronòstic de la seva evolució.
b) Definir els objectius, els eixos estratègics i les accions en el marc de cadascun
d’ells, establint els terminis per al seu desenvolupament i consecució, les entitats o
òrgans competents.
c) Establir els mecanismes d’avaluació sistemàtica i continuada del mateix pla.
4. El Pla ha d’anar acompanyat de la corresponent memòria econòmica que definirà les previsions de cost econòmic que s’han de modificar anualment i incorporar
de manera diferenciada en els pressupostos de la Generalitat en funció de l’avaluació sistemàtica dels seus objectius i del seguiment de la seva aplicació.
5. Les administracions públiques hauran de promoure la coherència i les sinergies entre el Pla Català per a la Inclusió Social i altres plans interinstitucionals i
interdepartamentals amb incidència en aquesta matèria, en particular amb els plans
de serveis socials, d’ocupació, d’educació, d’habitatge, de salut i d’atenció sociosanitària.»
Esmena 130
GP del Partit Popular de Catalunya (44)
D’addició d’un nou article 22 sexies

«Article 22 sexies. Instruments tècnics comuns del Sistema Català de Garantia
d’Ingressos i Inclusió Social
1. Per tal de garantir l’homogeneïtat en els criteris d’intervenció en l’àmbit de la
inclusió social, les administracions públiques hauran d’aplicar instruments comuns
de valoració i diagnòstic i d’intervenció personalitzada que siguin homologables a
nivell espanyol i europeu.
2. En l’exercici de les actuacions previstes en relació amb l’explotació de la informació, el Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social col·laborarà i
es coordinarà amb altres sistemes i polítiques públiques de Protecció Social per al
coneixement, explotació i difusió més eficaç de la informació estadística amb vista a
un coneixement integral de les principals magnituds de les xarxes d’atenció.
3. A fi de garantir una atenció de qualitat i la millora dels estàndards d’atenció,
les administracions públiques competents en matèria d’inclusió social fomentaran
l’aplicació de mètodes acreditats d’avaluació externa i millora contínua de la qualitat que contribueixin a determinar les disfuncions o els dèficits que es produeixen en
la satisfacció de les necessitats i en el funcionament de les estructures de gestió del
Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social.
4. Les administracions públiques es coordinaran per promoure i planificar la formació de la totalitat d’agents i professionals que intervenen en el Sistema Català de
Garantia d’Ingressos i Inclusió Social, en particular de figures professionals especialitzades en incorporació social i laboral, en intervenció social i educació familiar
i en mediació intercultural.
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5. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, han de fomentar la recerca en l’àmbit de la inclusió social i determinaran els
eixos prioritaris d’estudi i avaluació amb vista a afavorir l’eficàcia de les polítiques
públiques de protecció i intervenció social i el millor aprofitament de la innovació.
6. Les administracions públiques han d’articular els mitjans necessaris per procedir a la identificació i el seguiment de les bones pràctiques desenvolupades tant
en l’àmbit català com en altres comunitats autònomes i en altres països de l’entorn
europeu.»
Esmena 131
GP del Partit Popular de Catalunya (45)
D’addició d’un nou article 22 septies

«Article 22 septies. Competències i finançament
1. Reglamentàriament s’establiran les competències de cadascuna de les administracions en el desenvolupament de les polítiques i plans d’inclusió social en el
marc competencial establert legalment.
2. La Generalitat de Catalunya haurà de consignar pressupostàriament cada any
els recursos econòmics suficients per donar resposta a les prestacions i instruments
regulats en aquesta llei.
3. Mitjançant conveni amb els ajuntament la Generalitat haurà d’aportar la
part proporcional que li correspon per al finançament suficient dels serveis socials,
d’ocupació, d’educació, de salut o d’habitatge necessaris per al compliment de la
present llei.»
Esmena 132
GP del Partit Popular de Catalunya (46)
D’addició d’un nou article 22 octies

«Articles 22 octies. Eines de cooperació i coordinació entre les administracions
públiques
1. Als efectes de garantir la cooperació i coordinació del Sistema Català de Garantia d’Ingressos i d’Inclusió Social es dota, per al seu funcionament, de la següent
organització institucional:
a) La Comissió Interinstitucional per a la Inclusió Social.
b) La Comissió Interdepartamental per a la Inclusió Social.
c) El Consell Català per a la Inclusió Social.
2. La Comissió Interinstitucional per a la Inclusió Social es constitueix com màxim organisme de col·laboració entre les administracions públiques amb la finalitat
d’assegurar la coordinació interinstitucional en les diverses actuacions derivades
de la present llei.
3. La Comissió Interinstitucional podrà constituir, sempre que ho consideri necessari o convenient, subcomissions de seguiment, l’àmbit d’actuació podrà determinar-se en funció de les necessitats del moment, bé per a una determinada zona
geogràfica, bé per a un determinat tipus de prestació o de actuació.
4. La Comissió Interdepartamental per a la Inclusió Social es constitueix com
a òrgan de coordinació de les actuacions del Govern de la Generalitat en matèria
d’inclusió social, adscrita al departament competent en garantia d’ingressos i inclusió social.
5. El Consell Català per a la Inclusió Social es constitueix com un òrgan de caràcter consultiu i de participació, adscrit al departament de la Generalitat competent en matèria de garantia d’ingressos i inclusió social, en el que estaran representats el Govern de la Generalitat, les administracions locals, les organitzacions
sindicals, les organitzacions empresarials, les de persones usuàries, les del tercer
sector d’acció social que intervinguin en matèria d’inclusió, les de professionals que
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treballen en el camp de la inclusió social, representants dels síndics de greuges autonòmic i municipals i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars.
6. Les funcions, la composició, la designació dels membres i el règim i funcionament de les eines establertes en el present article es determinaran reglamentàriament.»
Esmenes A l’exposició de motius de la Proposició de llei de la renda garantida de
ciutadania establerta per l’article 24.3 de L’estatut d’autonomia De Catalunya
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 118, 119, 120 que consisteix a donar la redacció següent a
l’article com a article 26: «Article 26. Recursos administratius i judicials contra les
resolucions
1. El sol·licitant pot interposar recurs d’alçada contra les resolucions d’aprovació, denegació, modificació, suspensió o extinció de la prestació econòmica de la
renda garantida de ciutadania. El recurs s’ha de resoldre en el termini de tres mesos. Un cop vençut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, el recurs es pot considerar desestimat.
2. Contra les resolucions administratives que posen fi al procediment administratiu es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 121, 122, 123, 124 i 125 que consisteix a donar la redacció
següent a l’article com a article 19 bis: «Article 19 bis. Acords d’inclusió social i
laboral
1. Els titulars de la prestació complementària d’activació i inserció de la renda garantida de ciutadania han d’acordar i subscriure un acord d’inclusió social
o laboral que defineixi les accions específiques adaptades a les necessitats de cada
membre de la unitat familiar per a prevenir el risc o la situació d’exclusió.
2. L’acord s’ha de determinar per a cada persona atenent-ne les característiques,
les necessitats i les possibilitats específiques, i s’ha d’evitar d’incloure-hi actuacions
o mesures innecessàries a fi de fomentar l’autonomia dels beneficiaris.
3. L’acord ha d’incloure mesures socials, formatives, laborals, educatives, de salut o d’habitatge, entre altres. Així mateix, pot comptar amb la participació de les
entitats d’iniciativa social per a desenvolupar-lo.
4. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències en matèria de
formació i ocupació, han d’impulsar i aplicar mesures orientades a afavorir i facilitar la incorporació a l’ocupació de persones o grups que, per llurs característiques,
no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en condicions d’igualtat, especialment
les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
5. Els serveis de les administracions públiques tenen la responsabilitat d’assegurar el volum i la qualitat dels serveis associats als plans d’inclusió en funció de llurs
competències»
La ponent del G. P. del Partit Popular de Catalunya anuncia la retirada de les esmenes 126, 127, 128, 129, 130, 131 i 132.
Títol del títol III
Esmena 133
GP Socialista (33)
De modificació

Es modifica el títol III, amb la redacció següent:
«Títol III. Instruments per a la inclusió social i laboral»
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Addició de nous capítols
Esmena 134
GP Socialista (17)
D’addició

S’addiciona un capítol III al títol I, amb la redacció següent:
«Capítol III. Gestió del reconeixement del dret
[...] Administracions púbiques competents»
Esmena 135
GP Socialista (27)
D’addició

S’addiciona un capítol I al títol II, amb la redacció següent:
«Capítol I. Fixació i modificació de quanties de la renda garantida de ciutadania
i ajuts complementaris»
Esmena 136
GP Socialista (31)
D’addició

S’addiciona un capítol II al títol II, amb la redacció següent:
«Capítol II. Acord d’inclusió sociolaboral»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent del G. P. Socialista anuncia la retirada de les esmenes 133 a 136.

Disposicions addicionals
TEXT PRESENTAT

No hi ha text presentat
ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 137
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’una disposició addicional

Nova Disposició Addicional
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 138
GP Socialista (37)
D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional primera, amb la redacció següent:
«Disposició addicional primera. Percentatges a aplicar de l’Indicador de Renda
de Suficiència pel càlcul de la Renda Garantida de Ciutadania
En l’exercici del 2016, la quantia de la Renda Garantida de Ciutadania és el resultat d’aplicar el 75% de l’IRSC fixat pel 2015.
Per tal de fixar la quantia de l’any següent, anualment el Govern elaborarà un
informe d’avaluació del funcionament de la Llei, que traslladarà a la Comissió Interdepartamental i el Comitè de seguiment, així com a les institucions establertes a
l’apartat quart de l’article 22 quarter i al Parlament.
3.01.02. Proposicions de llei
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El Govern avaluarà i negociarà anualment amb els agents econòmics i socials
l’actualització del percentatge a aplicar de l’IRSC. El valor de l’indicador s’ha d’incloure en la Llei de pressupostos de cada any.»
Esmena 139
GP Socialista (38)
D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional segona, amb la redacció següent:
«Disposició addicional segona. Sistema d’avaluació
1. Els Departament competents en matèria d’ocupació i en matèria de serveis
socials, o l’organisme en qui delegui, implementarà un model d’avaluació del conjunt del sistema de prestacions que operen a Catalunya. Aquest sistema qualificarà
la qualitat, l’impacte, eficàcia i eficiència de les prestacions de la Renda Garantida
de Ciutadania.
2. L’avaluació de la Renda Garantida de Ciutadania s’ha de basar, entre d’altres, en:
a) La realització periòdica d’avaluacions amb un pressupost assignat
b) Els resultats de protecció i inclusió social de les persones destinatàries, així
com els membres del seu nucli familiar
c) Els resultats en inserció laboral de les persones que pertanyen a col·lectius en
risc d’exclusió social
d) Les modalitats de prestació econòmica emprades en cada cas
e) La coordinació amb les avaluacions que es realitzin des d’altres departaments
de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques
3. El Departament competent en matèria d’ocupació i serveis socials, o l’organisme en qui delegui, ha de fixar els criteris de publicitat de les avaluacions efectuades, d’acord amb la normativa de transparència i accés a la informació pública.»
Esmena 140
GP Socialista (39)
D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional tercera, amb el redactat següent:
«Tercera. Racionalització i gestió unificada de prestacions sociolaborals
1. En el termini d’un any el Govern s’ordenarà el conjunt de polítiques de prestacions de la Generalitat orientades a la inclusió social i laboral a partir de definir les
relacions de complementarietat i subsidiarietat entre les diverses prestacions, amb
inclusió de les prestacions econòmiques i no econòmiques.
2. Es crearà un òrgan únic gestor del conjunt de prestacions orientades a la inclusió social i laboral dependents de la Generalitat.»
Esmena 141
GP de Junts pel Sí (36)
D’addició d’una disposició addicional

«Disposició addicional primera
Les prestacions econòmiques assistencials establertes per aquesta llei, atesa llur
naturalesa, no formen part del sistema de la Seguretat Social espanyol i no estan incloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament (CEE), núm. 1408/1971, del Consell, del
14 de juny, relatiu a l’aplicació dels règims de seguretat social als treballadors per
compte d’altre i a llurs famílies que es desplacin dins la Comunitat.
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Esmena 142
GP de Junts pel Sí (37)
D’addició d’una disposició addicional

«Disposició addicional segona
Els titulars de la Renda Garantida de Ciutadania que tinguin fills menors al seu
càrrec, en la respectiva unitat familiar, tindran preferència a les beques menjador i
ajudes de transport escolar, així com a les prestacions i serveis de la Generalitat de
Catalunya adreçades a prevenir o atendre situacions de necessitat o de risc social.
Esmena 143
GP de Junts pel Sí (38)
D’addició d’una disposició addicional

«Disposició addicional tercera
La Generalitat haurà de prioritzar, al màxim nivell, el pagament mensual
d’aquesta prestació tenint en compte la situació d’especial vulnerabilitat de les persones a les que va adreçada, sempre d’acord amb el que determina la Disposició
transitòria Quarta.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 139, 140, 141, 142 i 143, conjuntament amb les esmenes 151, 152,
153, 154, 156 i 157, a les disposicions finals, que consisteix a:
– Donar la redacció següent a la disposició addicional primera: «Disposició addicional primera. No inclusió en el sistema de la seguretat social
Les prestacions econòmiques assistencials establertes per aquesta llei, atesa llur
naturalesa, no formen part del sistema de la seguretat social i no estan incloses en
l’àmbit d’aplicació del Reglament (CEE), núm. 1408/1971, del Consell, del 14 de
juny, relatiu a l’aplicació dels règims de seguretat social als treballadors per compte
d’altri i a llurs famílies que es desplacin dins la Comunitat.
– Addicionar unes noves disposicions addicionals segona fins a vuitena, amb la
redacció següent: «Disposició addicional segona. Complementació de les prestacions econòmiques de protecció social de l’Administració de l’Estat
Les prestacions econòmiques, contributives i no contributives, de protecció social de l’Administració de l’Estat són complementades per les prestacions que estableix la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
i el Decret 123/2007, del 29 de maig.
Disposició addicional tercera. Prestacions complementàries
1. Es modifica l’article 21 de de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:
«Article 21. Prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensions i
les prestacions estatals
»1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals.
»2. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del
sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec
de la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present
llei. La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de
les condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d’ésser la necessària per
a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment,
inclosa la prestació complementària d’activació i d’inserció.
»3. Els beneficiaris d’ajuts, prestacions i pensions diferents d’aquells a què es
refereix l’apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar d’in3.01.02. Proposicions de llei
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gressos per a l’accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin la resta
de requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, reben un complement econòmic, de caràcter subsidiari a l’ajut, prestació o pensió que percebin,
per a equiparar llur nivell de prestacions al dels perceptors de la renda garantida de
ciutadania, inclosa la prestació complementària d’activació i inserció, en les condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera de
Llei de la renda garantida de ciutadania.
»4. Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:
»a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement.
»b) Ésser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial,
sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb
fons públics.»
2. Les prestacions econòmiques complementàries regulades per aquesta disposició tenen efectes des del 15 de setembre de 2017.
3. Les sol·licituds de les prestacions econòmiques complementàries regulades per
aquesta disposició, i, si s’escau, els pagaments corresponents, es fan d’acord amb el
que estableix el Decret 123/2007, del 29 de maig.
Disposició addicional quarta. Dret dels refugiats a la renda garantida de ciutadania
Per a l’accés dels refugiats al dret a percebre la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania, en compliment de la Convenció sobre l’estatut dels refugiats, adoptada a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i la resta de normatives internacionals reguladores de la condició de refugiat i de beneficiaris de protecció internacional, s’ha de tenir en compte el que segueix:
a) El requisit de residència legal, continuada i efectiva a Catalunya dels refugiats s’ha d’acreditar per mitjà de l’empadronament durant el període de temps que
han estat beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la
Convenció de Ginebra o, en qualsevol cas, durant un període mínim un any.
b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris de
programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra
no es tenen en compte per al compliment del requisit d’insuficiència d’ingressos i
recursos durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda
garantida de ciutadania.
c) Les prestacions que estableix aquesta llei resten condicionades al compliment
d’un pla individual d’activitats que, de comú acord amb cada refugiat, és determinat
per l’ajuntament del municipi en què resideix aquesta persona en el moment de sol·
licitar la percepció de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb les condicions
generals establertes pel departament competent en matèria de prestacions socials.
Disposició addicional quarta bis. Llars amb més d’una unitat familiar
S’han de regular per reglament els casos en què resideix en una mateixa llar més
d’una unitat familiar destinatària de la renda garantida de ciutadania. Mentre no es
fa el desplegament reglamentari, l’òrgan de gestió tècnica de la renda garantida de
ciutadania ha de valorar les circumstàncies dels casos de residència de més d’una
unitat familiar en una mateixa llar.
Disposició addicional cinquena. Informe general d’avaluació
L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar anualment un informe general
d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la
taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica.
Disposició addicional sisena. Informe d’aplicació i efectivitat
El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de
2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la renda garantida de ciutadania
durant els dotze primers mesos de vigència d’aquesta llei.
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Disposició addicional setena. Convenis amb altres comunitats autònomes
El Govern, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió social i la inserció laboral, i també per a facilitar els projectes vitals de les persones perceptores reals i potencials de
la renda garantida de ciutadania, pot establir convenis amb altres comunitats autònomes que permetin la mobilitat de les persones entre les comunitats respectives
sense la pèrdua del dret a la garantia d’uns recursos mínims, en virtut del principi
de reciprocitat.
Disposició addicional vuitena. Mesures de desplegament i cobertura
El Govern ha d’analitzar, conjuntament amb les entitats municipalistes representatives del món local, les necessitats econòmiques, tècniques i humanes que es
desprenen del ple desplegament d’aquesta llei i ha d’adoptar, de manera consensuada, les mesures polítiques i pressupostàries, si s’escau, necessàries per a la seva
cobertura.»
La ponent del G. P. de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 137.
El ponent G. P. Socialista anuncia la retirada de l’esmena 138.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria única

Les persones titulars dels drets econòmics en aplicació de la Llei 10/1997, de 3
de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció, que estiguin cobrant la prestació econòmica del RMI passaran a percebre, amb efectes del dia d’entrada en vigor
de la present Llei, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sense
perjudici de la facultat de l’administració competent de comprovar el compliment
dels requisits d’accés a la nova Renda Garantida de Ciutadania.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 144
GP Socialista (40)
De modificació

Es modifica la disposició transitòria única, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria única. Normativa vigent
Mentre no s’efectuï el desplegament reglamentari previst en aquesta Llei, es manté vigent el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de
3 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania, en tot allò que no s’oposi a la
present.»
Esmena 145
GP de Junts pel Sí (39)
De modificació

Disposició transitòria
«Disposició transitòria primera
Les persones titulars dels drets econòmics en aplicació de la Llei 10/1997, de 3
de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció, que estiguin cobrant la prestació econòmica del RMI passaran a percebre la prestació econòmica d’un o dels
dos trams de la Renda Garantida de Ciutadania en el moment que aquesta llei sigui desplegada reglamentàriament pel govern i plenament vigent, sense perjudici de
la facultat de l’administració competent de comprovar el compliment dels requisits
d’accés a la nova Renda Garantida de Ciutadania.»

Fascicle tercer
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Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 146
GP de Junts pel Sí (40)
D’addició d’una nova disposició transitòria

Disposició transitòria
«Disposició transitòria segona
Règim transitori de les incompatibilitats respecte el Sistema de Seguretat Social
Les incompatibilitats previstes en aquesta llei respecte el Sistema de Seguretat
Social seran vigents fins que l’estat espanyol efectuï el traspàs de competències, en
aquesta matèria.
Esmena 147
GP de Junts pel Sí (41)
D’addició d’una nova disposició transitòria

Disposició transitòria
«Disposició transitòria tercera
Règim transitori vinculat a la solvència de les finances de la Generalitat de Catalunya
L’import dels crèdits pressupostaris consignats a la Llei 2/2015, de l’11 de març,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, en concepte de renda
mínima d’inserció, constitueixen la dotació inicial de la renda mínima que és objecte de regulació per la present llei. Aquests crèdits podran ser incrementats mitjançant la llei de pressupostos d’acord amb l’evolució de les necessitats de cobertura
existents i al que disposi la normativa pressupostària d’aplicació, tenint en compte
els escenaris pressupostaris plurianuals d’evolució dels ingressos no financers de la
Generalitat i de les necessitats de despesa.»
Esmena 148
GP de Junts pel Sí (42)
D’addició d’una nova disposició transitòria

Disposició transitòria
«Disposició transitòria quarta
L’administració de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar anualment un informe general d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei, que permeti revisar-la i modificar-la en funció de l’avaluació resultant.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i les esmenes 145, 146, 147 i 148 que consisteix a:
– Donar la redacció següent a la disposició transitòria primera: «Disposició transitòria primera. Titulars de la renda mínima d’inserció regulada per la Llei 10/1997
1. Els titulars dels drets econòmics en aplicació de la Llei 10/1997, del 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció, que estiguin percebent la prestació econòmica que
s’hi regula passen a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sense perjudici de la facultat de l’administració competent de comprovar el
compliment dels requisits d’accés a la nova renda garantida de ciutadania.
2. Als beneficiaris d’una renda mínima d’inserció no se’ls redueix la quantia que
reben per aquesta prestació amb l’aplicació de la renda garantida de ciutadania, sempre que continuïn complint els requisits per a rebre-la.
– Addicionar unes noves disposicions transitòries segona fins a setena, amb la
redacció següent:

3.01.02. Proposicions de llei

82

BOPC 455
30 de juny de 2017

Disposició transitòria segona. Termini i efectes
El termini de resolució per a les sol·licituds que es presentin en el termini de dos
mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de cinc mesos. La resolució estimatòria, expressa o tàcita, del dret a la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania té efectes des del 15 de setembre de 2017.
Disposició transitòria tercera. Desplegament i quantia de la prestació
1. Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciutadania
s’han de desplegar de manera gradual, entre la data d’entrada en vigor d’aquesta
llei i fins la plena implantació l’1 d’abril de 2020. El requisit de carència d’ingressos
inferior és d’entre el 85% del principi (15 de setembre de 2017) i el 100% de l’indicador de renda de suficiència al final d’aquest període.
2. Per a cadascun dels períodes que s’indiquen a la taula següent són aplicables
el llindar de pobresa i la quantia de la prestació que s’hi estableix, en funció de la
persona o persones que formen part de la unitat familiar i sempre en les quanties
que es derivin del tant per cent de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
vigent en cada moment:
Membres
unitat
familiar

2017, 15 de
setembre

2018, 15 de
setembre

2019, 15 de
setembre

2020,
1 d’abril

Import

%
IRSC

Import

%
IRSC

Import

%
IRSC

Import

%
IRSC

1 adult

564

85%

604

91%

644

97%

664

100%

2 adult

836

126%

896 135%

956

144%

996

150%

3

911

137%

971 146%

1.031

155%

1.096

165%

4

986

148%

1.046 157%

1.106

166%

1.196

180%

5

1.061

160%

1.121 169%

1.181

178%

1.208

182%

Disposició transitòria quarta. Compatibilitats
1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial es produeix de manera progressiva i gradual i fineix 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 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. A aquestes persones se’ls complementa els ingressos fins arribar a
aquest import.
2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, la renda garantida de
ciutadania és compatible amb les rendes del treball a temps parcial en els casos següents:
a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria tercera. També inicialment, la segona persona del nucli familiar només té
dret a percebre, en concepte de fills a càrrec, l’import fixat per a la tercera persona
en la taula de la disposició transitòria tercera, és a dir, entre 75 i 100 euros mensuals, d’acord amb el desplegament previst.
b) Persones que fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei siguin beneficiàries de la renda mínima d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de contractes de treball a temps parcial en els termes establerts legalment. En aquest cas,
l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera.
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c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte
de treball a temps parcial amb uns ingressos inferiors a l’import corresponent de la
renda garantida de ciutadania. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda
garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera,
inicialment durant sis mesos.
3. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’increment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.
Disposició transitòria cinquena. Sol·licituds de la renda mínima d’inserció pendents de resolució o suspeses.
Les sol·licituds presentades a l’empara de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la
renda mínima d’inserció, i que es trobin pendents de resolució o suspeses en la data
de l’entrada en vigor de la present llei es resolen amb el sistema de protecció que
estableix aquesta llei.
Disposició transitòria sisena. Vigència de les atribucions de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i de l’òrgan tècnic
Mentre no es desplega reglamentàriament la comissió a què fa referència l’article 21.4 i l’òrgan a què fa referència l’article 21.5, les funcions d’aquesta comissió
i d’aquest òrgan s’atribueixen a la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i a l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció establerts per la Llei
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Disposició transitòria setena. Absències justificades
Mentre no es desplega reglamentàriament aquesta llei, es consideren absències
justificades, a l’efecte de l’aplicació del que estableix l’article 7.1.c, les que estableix
la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
El ponent del G. P. Socialista anuncia la retirada de l’esmena 144.

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 149
GP Socialista (41)
De modificació

Es modifica la disposició derogatòria única, amb la redacció següent:
«Disposició derogatòria. Normativa derogada
Resten derogades totes les Lleis i les normes que s’oposin a aquesta Llei, així com
l’article 62 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.»
Esmena 150
GP de Junts pel Sí (43)
D’addició

«Disposició derogatòria única
Es deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció, amb efectes de l’entrada en vigor de la normativa de desplegament d’aquesta
llei.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Proposició i l’esmena 150 que consisteix a donar la redacció següent a la disposició derogatòria: «Disposició derogatòria
Es deroga la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, amb les
excepcions que estableixen les disposicions transitòries de la present llei.»
El ponent del G. P. Socialista anuncia la retirada de la l’esmena 149.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals
TEXT PRESENTAT

Primera

El Govern, en el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei, haurà de
fer el desplegament legal necessari per garantir l’efectivitat de la present Llei.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 151
GP Socialista (42)
De modificació

Es modifica la disposició final primera, amb la redacció següent:
«Disposició final primera. Desplegament legal
El Govern, en el termini de 5 mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei, haurà de
fer el desplegament legal necessari per garantir l’efectivitat de la present Llei.»
Esmena 152
GP de Junts pel Sí (44)
De modificació i d’addició

Disposició final
«Primera
El Govern, en el termini de 12 mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei, haurà
de fer el desplegament legal i reglamentari necessari per garantir l’efectivitat de la
present Llei.»

TEXT PRESENTAT

Segona

El Govern de la Generalitat haurà de contemplar en el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya la partida pressupostària necessària per garantir l’efectivitat de la present Llei.
La Llei de pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya ha de fixar
anualment la quantia de l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 153
GP Socialista (44)
De modificació

«Disposició final segona. Preceptes que comportin despesa pressupostària
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
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vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
La Llei de pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya ha de fixar
anualment la quantia de l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya.»
Esmena 154
GP de Junts pel Sí (45)
D’addició

Disposició final
«Segona
El Govern de la Generalitat haurà de contemplar en el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya la partida pressupostària necessària per garantir l’efectivitat de la present Llei.
La Llei de pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya ha de fixar
anualment la quantia de l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya, i en el
seu cas, del salari mínim interprofessional.»

TEXT PRESENTAT

Tercera

La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener de l’any següent a la seva aprovació.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 155
GP de Junts pel Sí (47)
De modificació

«Tercera
La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener de l’any següent a la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat.
Addició de noves disposicions finals
Esmena 156
GP Socialista (43)
D’addició

S’addiciona una nova disposició final primera bis, amb la redacció següent:
«Disposició final primera bis. Exempcions
Per reglament, es pot eximir parcialment del compliment de les condicions establertes per aquesta Llei les persones retornades d’acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport
al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la
Llei 18/1996 a què es refereix l’article 4. a i b de la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, als efectes que puguin
accedir a les prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania.»
Esmena 157
GP de Junts pel Sí (46)
D’addició d’una nova disposició final

Disposició final
«Segona bis
El Govern de la Generalitat, mentre no es produeixi una eventual assumpció de
les competències sobre les prestacions de protecció social, que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei exerceix l’Administració de l’Estat, haurà de reclamar
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a l’Estat una millora del sistema de pensions no contributives i de les pensions contributives mínimes de la Seguretat Social, així com de les millores necessàries en la
seva compatibilitat amb aquells contractes laborals que puguin facilitar i incentivar
la incorporació laboral de les persones amb especials dificultats d’ocupació.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Les esmenes 151, 152, 153, 154, 156 i 157 formen part d’una transacció recomanada per la Ponència a les disposicions addicionals.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte
i l’esmena 155 que consisteix a donar la redacció següent a la disposició final tercera: «La present Llei entrarà en vigor el 30 de desembre de 2017.»

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que «les
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord
amb les condicions que legalment s’estableixen».
D’acord amb l’article 37.3. de l’Estatut d’Autonomia, aquest dret de l’àmbit dels
serveis socials cal que sigui regulat per mitjà d’una llei del Parlament de Catalunya.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva en l’àmbit de l’assistència social; així, l’article 166 de l’EAC relatiu als serveis socials,
voluntariat, menors i promoció de les famílies atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials que inclou «la regulació i l’ordenació
de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió
pública. [...]».
Les anteriors competències tenen el seu fonament a l’article 42 de l’EAC en el
qual s’expressa un mandat als poders públics: «[...] han de promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials
de Catalunya. [...]».
Finalment, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 37.1. regula que
«les disposicions que dictin els poders públics de Catalunya han de respectar els
drets establerts als seus capítols I, II i III i que s’han d’interpretar i aplicar en el
sentit més favorable per a llur plena efectivitat».
ESMENES PRESENTADES

Esmena 158
GP Socialista (45)
D’addició

S’addiciona un índex a la llei, amb el redactat següent:
«Exposició de motius
Títol preliminar. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 1 bis. Principis rectors
Article 2. Caracterització de la Renda Garantida de Ciutadania
Article 3. Prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania
Article 4. Caràcter suplementari de la prestació de la Renda Garantida de
Ciutadania
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Títol I. Règim legal de la renda garantida de ciutadania
Capítol I. Requisits de les persones titulars
Article 5. Persones titulars del dret a la prestació
Article 6. Requisits que han de complir les persones per tenir dret a la
Renda Garantida de Ciutadania
Article 6 bis. Nucli familiar, de convivència familiar i llar independent
Capítol II. Reconeixement i duració del dret
Article 7. Reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica
Article 8. Duració temporal del dret a percebre la prestació econòmica
Article 9. Obligacions del titular de la prestació econòmica
Article 10. Suspensió del dret a percebre la prestació econòmica
Article 11. Extinció del dret a percebre la prestació econòmica
Article 12. Confidencialitat de les dades
Capítol III. Gestió del reconeixement del dret
Article 13. Administracions públiques competents
Article 14. Finançament de la prestació econòmica
Article 15. Comissió interdepartamental de la Renda Garantida de Ciutadania
Article 16. Comitè de Seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania
Article 17. Sol·licitud i tramitació de les prestacions econòmiques
Article 18. Resolució administrativa de la sol·licitud de les prestacions
econòmiques
Article 19. Formes de pagament de les prestacions econòmiques
Article 20. Recursos
Títol II. Prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania i els ajuts
complementaris
Capítol I. Fixació i modificació de quanties de la renda garantida de ciutadania
i ajuts complementaris
Article 21. Criteris per a la fixació de la quantia de la prestació
Article 22. Fixació de les quanties de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
Article 23 (Article 22 bis). Ajuts complementaris
Capítol II. Acord d’inclusió sociolaboral
Article 24 (Article 22 ter). Acord d’inclusió sociolaboral
Títol III. Instruments per a la inclusió social i laboral
Article 25 (Article 22 quater). Pla per a la inclusió i la cohesió social a
Catalunya
Article 26 (Article 22 quinquies). Suficiència i coordinació de programes i
serveis d’inclusió sociolaboral
Article 27 (Article 22 sexies). Actuacions de suport a la inserció laboral
Disposicions addicionals
Primera. Percentatges a aplicar de l’Indicador de Renda de Suficiència pel càlcul de la Renda Garantida de Ciutadania
Segona. Sistema d’avaluació
Tercera. Racionalització i gestió unificada de prestacions sociolaborals
Disposició transitòria única. Normativa vigent
Disposició derogatòria única. Normativa derogada
Disposició finals
Primera. Desplegament legal
Primera bis. Exempcions
Segona. Preceptes que comportin despesa pressupostària
Tercera. Entrada en vigor»
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Esmena 159
GP Socialista (46)
De modificació

Es modifica el paràgraf primer de l’exposició de motius amb la redacció següent:
Exposició de motius
I.
D’acord amb els articles 24 i 25 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les persones en situació de pobresa o d’exclusió del mercat laboral sense mitjans de subsistència propis, tenen dret a rebre una renda garantida de ciutadania que els permeti dur una vida digna. L’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya estableix que «les
persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a
una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna,
d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen». L’article 25.2. estableix
que «les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o
reinserir-s’hi i que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu, en els termes que
estableixen les lleis».
A més, l’Estatut de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en l’àmbit de l’assistència social. Així doncs, l’article 166 de l’EAC
relatiu als serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies li atribueix la competència exclusiva en matèria de serveis socials que inclou «la regulació
i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes
de previsió pública», competències totalment recolzades per l’article 42 de l’EAC
en el que s’expressa un mandat als poders públics: «[...] han de promoure polítiques
públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials
de Catalunya [...]»
Aquestes referències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a més, cal posar-les
en context amb la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, després de les evolucions en diferents sentits de la Llei Renda Mínima d’Inserció des de la seva aparició fins la derogació de la mateixa amb aquesta llei i els diferents Plans d’Inclusió
Social.
El 1990 s’inicia el Programa Integral de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)
que intenta, a través d’un itinerari personal englobant a tota la família, la inserció
laboral i l’autonomia de les persones. El 1992 es revisa aquest programa i el Parlament acorda l’elaboració del Pla integral de lluita contra la pobresa i l’exclusió
social, que es va aprovar el 1995 i va tenir vigència fins el 2000. Posteriorment, es
va implementar el Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2006-2009 i
a continuació el Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 20102013 que també van desenvolupar les directrius i les recomanacions europees i els
objectius estratègics del pla estatal. D’altra banda, en l’àmbit territorial cal esmentar els plans locals d’inclusió i cohesió social, que són uns dels instruments amb què
els municipis han treballat i treballen per afavorir la inclusió social; és a dir, per
debilitar els factors generadors d’exclusió, atendre els col·lectius més necessitats i
prevenir futures situacions de vulnerabilitat.
Fruit de la concertació social, i en el marc de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana
2004-2010, la Renda Mínima d’Inserció va tenir fins a tres modificacions que van
introduir millores a la prestació: Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, Decret 408/2006, de 24 d’octubre, que modifica el Decret
339/2006, de 5 de setembre, que desplega la Llei 10/1997 i el Decret 228/2008, de
18 de novembre, de modificació del decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, modificat pel Decret 408/2006.
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L’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana, en la seva segona edició el 2008-2010, va
establir la necessitat d’un redisseny de l’RMI, en el marc de la Comissió Interdepartamental de la RMI. El document de proposta no es va arribar a incorporar a la
llei. Ens al contrari, el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, la Llei 7/2011, del 27 de juliol,
de mesures fiscals i financeres i la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics suposen restriccions d’accés i l’eliminació del caràcter de subjectiu al dret
a la prestació [...]»
Esmena 160
GP Socialista (47)
De modificació

Es modifica el paràgraf segon de l’exposició de motius, amb la redacció següent:
«Exposició de motius
[...]
II.
La present Llei sorgeix gràcies i a partir de la motivació de moltes persones compromeses, dels sindicats de persones treballadores, entitats veïnals, col·legis professionals i entitats socials de tirar endavant el desplegament d’un article de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, 24.3, directament relacionat amb la reducció de desigualtats socials i la vida amb dignitat i a partir d’una Iniciativa Legislativa Popular
que ha recollit més de 121.000 signatures.
El text original de la Comissió Promotora no només desenvolupa l’article 24.3
de l’EAC sinó que també deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima
d’Inserció. Per aquest motiu, i per tal de fer una intervenció integral tant des de la
cobertura de rendes com de la inclusió sociolaboral de les persones destinatàries, la
present llei desenvolupa també l’article 25.2 de l’Estatut d’Autonomia.
La Renda Garantida de Ciutadania té com a finalitat donar resposta a les necessitats bàsiques d’una gran part de la ciutadania catalana que veuen com la manca
de feina o d’ingressos els aboca a una situació d’exclusió social que els condueix
cap a la precarietat. La Renda Garantida de Ciutadania està directament relacionada amb l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia i amb l’Indicador de Suficiència de
Rendes (IRSC) establert per la llei de prestacions socials, aprovada pel Parlament
de Catalunya l’any 2006. A més, la present llei fixa la governança de les polítiques
d’inclusió i cohesió social a partir del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya i la fixació de la quantia de la prestació a partir del diàleg i la concertació
social.
En tant que l’origen de la llei ha estat una Iniciativa Legislativa Popular, el text
de la norma i el disseny dels processos incorpora un alt nivell de concertació entre
els agents econòmics i socials, i el govern. El seu desplegament efectiu i d’aprofundiment en el seu esperit està en mans del Govern i de la posada en valor del diàleg
social.[...]»
Esmena 161
GP Socialista (48)
De modificació

Es modifica el paràgraf tercer de l’exposició de motius, amb el redactat següent:
«Exposició de motius
[...]
III.
La Renda Garantida de Ciutadania està en consonància amb l’Estratègia Europea per al creixement i l’ocupació 2020 que estableix com a objectiu la promoció
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de la integració social, i en particular la reducció de la pobresa i el foment de la
cohesió social. En aquest sentit, la Renda Garantida de Ciutadania ha de ser complementària a altres polítiques d’ocupació, socials, de salut, educació, habitatge,
especialment, per donar un suport social més eficaç en el context actual.
L’Estratègia Europa 2020 ha esdevingut l’instrument de la Unió Europea per
superar la crisis i també per pal·liar les deficiències del nostre model de creixement
i per crear les condicions necessàries per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia esdevé el marc de referència de la política europea pel
que fa al compromís per combatre la pobresa i l’exclusió social a Europa. En concret, es proposen com a objectius principals de la Unió Europea en matèria d’inclusió: Aconseguir que el 75% de la població d’entre 20 i 64 anys estigui ocupada,
invertir el 3% del Producte Interior Brut de la Unió Europea en polítiques de R+D,
disminuir el percentatge d’abandonament escolar al 10% i aconseguir que almenys
el 40% de la generació més jove tingui estudis superiors complets, reduir el risc de
pobresa en 20 milions de persones menys.[...]»
Esmena 162
GP Socialista (49)
De modificació

Es modifica el paràgraf quart de l’exposició de motius, amb la redacció següent:
«Exposició de motius
[...]
IV.
Ja entrat el 2015 coneixem bé les llums i ombres de l’aplicació de l’Estratègia
Europea, sabem que estem, malauradament, molt lluny del compliment dels objectius relatius a l’ocupació, la recerca i desenvolupament i la reducció de la pobresa.
De fet, publicació darrera publicació de les estadístiques europees comprovem la
distància del conjunt d’Espanya i també Catalunya de els estàndards europeus pel
que fa a atur i sistemes de protecció social ressaltant en la darrera Recomanació
del Consell relativa al Programa Nacional de Reformes de 2015 pel que fa a España els avenços limitats en la millora de l’eficàcia d’aquests sistemes. Espanya i
també Catalunya figuren entre els països de la Unió Europea amb més grans desigualtats en matèria d’ingressos i amb una escletxa de pobresa que continua augmentant.
Una de les pitjors manifestacions de la crisis ha estat l’expansió de la població
desocupada durant llargs períodes d’inacció laboral. La EPA del primer trimestre
del 2015 deixa un total de 758.000 persones en situació d’atur i la taxa d’atur al
20,05% (homes, 19,9%; dones, 20,2%) dels quals, el 59,6% són de llarga durada
(més d’un any) i el 37,1% de molt llarga durada (més de dos anys). A més, 109.700
llars no tenen cap perceptor d’ingressos. Així, un dels riscos certs a que s’enfronta
la nostra societat és que, aquestes persones aturades de llarga durada esdevinguin
excloses socialment, sense cap renda de suport i de substitució dels seus salaris perduts i les escasses possibilitats de retorn a una ocupació d’aquelles amb molt baixa
qualificació.
La llei presenta un canvi profund a la situació actual, una reforma que té la voluntat de, en diferents passes, arribar a una situació d’eficiència i d’eficàcia en la
gestió de la renda i en la racionalització i simplificació del conjunt del sistema. No
només recuperar el dret subjectiu, sinó que es garanteixi un suficient suport de les
polítiques i serveis públics per tal de fer una efectiva inclusió social activa i complementar els ingressos per sota de la RGC. [...]»
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Esmena 163
GP Socialista (50)
De modificació

Es modifica el paràgraf cinquè de l’exposició de motius amb la redacció següent:
«Exposició de motius
[...]
V.
Qualsevol persona pot necessitar aquesta prestació en algun moment de la seva
vida, situant-la com al tercer nivell després de la prestació i el subsidi per desocupació, o com a complement de salaris o pensions molt baixes. Cal ser conscients dels
problemes d’atomització i dispersió del sistema de prestacions per a la garantia i/o
complement de rendes i per a la cobertura de situacions de privació econòmica. És
per aquest motiu que, en funció de les competències de la Generalitat i alhora en col·
laboració amb el govern central per tal de treballar en aquesta línia, s’ha de tendir
a la racionalització, simplificació i síntesi de l’actual sistema de prestacions i rendes
facilitant una millor articulació dels diferents sistemes de prestacions tant pel que fa
al seu disseny com a la seva gestió. Serà imprescindible que sigui coherent i que es
coordinin les polítiques de protecció davant la desocupació del Servicio Estatal de
Empleo amb les competències de la Generalitat en polítiques socials i actives d’ocupació per fer realitat l’acompanyament i la ràpida transició de la Renda Garantida
de Ciutadania al mercat laboral ordinari o protegit. De la mateixa manera, caldrà
un suport interinstitucional per tenir els recursos suficients per desenvolupar plenament la present llei. Pel funcionament òptim del sistema cal una coordinació amb el
conjunt d’administracions per tal de formular una política de garantia d’ingressos
vinculada a la inclusió sociolaboral que garanteixi uns mínims ingressos a tota la
ciutadania i que sigui coherent amb les múltiples prestacions i serveis que es desenvolupen des de diferents instàncies.»
Addició de nous paràgrafs
Esmena 164
GP Socialista (51)
D’addició

S’addiciona un nou paràgraf sisè, amb la redacció següent:
«Exposició de motius
[...]
VI.
Aquesta llei consta de 29 articles distribuïts entre un títol preliminar i tres títols
precedents, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una derogatòria i tres finals.»
Esmena 165
GP del Partit Popular de Catalunya (47)
D’addició a l’exposició de motius

«[...] en el sentit més favorable per a llur plena efectivitat.
II.
Cal tenir en compte, a més, la rellevància que en les recomanacions i dictàmens
de les institucions i autoritats de la Unió Europea ha anat adquirint la inclusió
social.
Així, el Consell Europeu ha instat els estats membres a reconèixer el dret fonamental de la persona a tenir recursos i prestacions suficients per viure conforme a
la dignitat humana, dins d’un dispositiu global i coherent de lluita contra l’exclusió
social.
Fins i tot el Consell Europeu atorga a aquest dret un caràcter auxiliar respecte
dels altres drets en matèria social, derivat de la necessitat d’establir, com a objectiu
3.01.02. Proposicions de llei
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paral·lel a les polítiques públiques de caràcter generalista en matèria de benestar,
la reinserció de les persones excloses dels sistemes de dret general, tot deixant clar,
que els programes de renda mínima havien de ser compatibles i articulats amb els
serveis socials i amb l’estímul i el suport a la cerca de treball.
L’informe conjunt sobre protecció i inclusió social del 2009, adoptat pel Consell Europeu manté que la millor protecció contra la pobresa i l’exclusió social és
l’ocupació de qualitat per a les persones que poden treballar, i es reconeix a més
que, per a aquelles que no poden, cal preveure «ajudes als ingressos» i fomentar la
seva «participació social». En el mateix document es destaca, a més, com a element
decisiu en l’accés als serveis públics de l’Estat social una bona articulació entre
aquests serveis i, concretament, una coordinació efectiva «entre els serveis socials i
els d’ocupació, per superar els obstacles que impedeixen la participació plena i duradora en la societat i en el mercat de treball».
Entre els objectius establerts precisament per a l’any 2010, declarat Any Europeu
de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, s’incloïa el de reconeixement de drets
a les persones que viuen en aquestes situacions. El document estratègic marc de la
Comissió expressava la necessitat de «Reconèixer el dret fonamental de les persones
que es troben en situació de pobresa i exclusió social a viure amb dignitat i a exercir
un paper actiu en la societat». D’aquesta manera, es recomanava que l’acció pública s’enfoqués decididament a fomentar l’autonomia d’aquestes persones, a través
de l’accés a uns ingressos dignes, a serveis d’interès general i al mercat de treball.
La inclusió activa s’ha assentat clarament en tot aquest període com una de les
prioritats de la Unió i dels Estats membres i un eix prioritari per als fons estructurals, en el marc d’estratègies dels estats membres i de les regions europees amb
l’objectiu d’articular mesures d’accés a ingressos mínims amb d’altres orientades a
mercats de treball inclusius i a serveis públics de qualitat.
L’Estratègia 2020 confirma, fins i tot amb més claredat, l’esmentada orientació.
Comença per establir, que es tracta d’aconseguir un creixement inclusiu, a més d’intel·ligent i sostenible. Per això en la Comunicació de la Comissió «Europa 2020»,
elaborada en un context de crisi econòmica, es proposa com a objectiu, interrelacionat amb tots els altres, que el risc de pobresa es redueixi en 20 milions de persones
en el conjunt de la Unió, i llança com a iniciativa emblemàtica la de la creació d’una
Plataforma Europea contra la Pobresa «per garantir la cohesió social i territorial,
de tal manera que els beneficis del creixement i de l’ocupació siguin compartits àmpliament i les persones que pateixen pobresa i exclusió puguin viure dignament i
prendre part activa en la societat».
En l’Estratègia 2020 es subratlla la necessitat de solucions equilibrades, «reconeixent drets fonamentals a les persones que pateixen pobresa i exclusió» i desplegant sistemes d’assegurament de rendes, alhora que s’evita, tal com se subratlla
en la Comunicació de la Comissió COM (2010) 758 sobre «la Plataforma Europea
contra la Pobresa i l’Exclusió Social: un marc europeu per a la cohesió social i territorial», que les persones «quedin atrapades en una situació de dependència de les
prestacions, sovint amb drets que no n’hi ha prou per treure-les de la pobresa».
En definitiva, es tracta d’avançar en el disseny de sistemes centrats en la inclusió,
de polítiques de lluita contra l’exclusió coordinades, d’instruments legals i de serveis
a la ciutadania que equilibrin quatre aspectes bàsics: l’establiment d’una estratègia
de lluita contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social, l’accés a ingressos mínims en situacions de greu pobresa i exclusió; el dret a un acompanyament i suport
professional i financer per a adquirir noves capacitats i qualificacions; i el dret, de
no romandre en una situació de dependència crònica de les prestacions públiques.
És per això que es fa necessària la definició d’una política d’inclusió social que
sigui transversal a tota l’acció de govern i a totes les administracions.
Per això, la present llei configura, igual que ho ja ho han fet altres comunitats
com el País Basc, un Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social i es93
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tableix com a principal instrument de planificació, el Pla Català per a la Inclusió
Social, amb la participació de totes les administracions públiques, així com altres
entitats públiques i privades que intervinguin en el sector, a través de la Comissió
Interinstitucional per a la Inclusió Social.
La planificació serà completada per les administracions locals, que hauran de
desenvolupar, en execució d’aquest pla, la seva pròpia programació en els seus àmbits territorials d’actuació.
Complementàriament, es preveu la possibilitat d’elaborar plans especials per
barris, municipis, comarques o altres àmbits geogràfics que, per la seva situació social i per les seves elevades taxes de pobresa i exclusió social, necessiten d’una acció integral a curt o mitjà termini, en coordinació amb les línies marcades en el Pla
Català per a la Inclusió Social.
Per garantir la coherència i coordinació de les polítiques d’inclusió social, es
constitueix la Comissió Interinstitucional per a la Inclusió Social com màxim organisme de col·laboració entre les administracions públiques per tal d’assegurar la
coordinació interinstitucional, la Comissió Interdepartamental per a la Inclusió Social com a òrgan de coordinació en l’àmbit de la Generalitat i el Consell Català per
a la Inclusió Social com a òrgan de consulta i participació entre administracions i
Societat civil.»
Esmena 166
GP de Ciutadans (19)
D’addició d’un paràgraf segon a l’Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia [...] legalment s’estableixen».
Tanmateix, la RGC s’ha d’entendre en el marc que estableixen els articles 9.2 i
10.1 de la Constitució Espanyola.
D’acord amb l’article 37.3. [...] del Parlament de Catalunya.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte
i les esmenes 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 i 166, que consisteix a donar la
redacció següent a l’exposició de motius: «Preàmbul
I
La situació de les persones amb menys recursos a Catalunya i, sobretot, l’emergència social que ha comportat la crisi econòmica van fer aflorar una iniciativa
legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania per tal de promoure
una llei que donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La iniciativa legislativa, que va recollir 121.191 signatures, es va començar a
tramitar al final de la X legislatura i ha continuat en l’XI, amb la reformulació de
les esmenes presentades pels grups parlamentaris i els treballs subsegüents en la
ponència. Davant les dificultats esgrimides per a resoldre alguns aspectes, la mateixa ponència va encomanar a la Comissió Promotora i al Govern de fer els treballs necessaris per a assolir un acord per a l’establiment de la renda garantida de
ciutadania. L’acord es va signar el 15 de maig del 2017 i ha estat incorporat al text
d’aquesta llei, juntament amb tots els treballs fets en el marc de la ponència pels
grups parlamentaris.
La renda garantida de ciutadania constitueix la manifestació de diversos principis: del principi d’igualtat entès com l’eliminació de qualsevol discriminació en l’accés a la prestació; del principi d’equitat, atès que el reconeixement i l’aplicació de la
prestació es plantegen com a resposta a la situació de necessitat des d’un vessant de
redistribució dels recursos i de discriminació positiva; del principi d’empoderament
i autonomia de les persones en societat, entès com el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis que les enforteixen i els permeten sortir de les situacions de pobresa i de necessitat, que haurien de ser sempre transitòries i no cronificades; i del
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principi d’universalitat, solidaritat i complementarietat, ja que se’n garanteix l’accés
a totes les persones que reuneixen els requisits exigits, constitueix una manifestació
de solidaritat i de justícia social i complementa els ingressos dels seus destinataris
quan hi ha una situació de carència de mitjans. Igualment, respon al principi de
subsidiarietat, ja que és una prestació que es reconeix quan no és possible accedir
a altres mecanismes de protecció, ja sia perquè ha finalitzat la cobertura o perquè
no han estat concedits.
La regulació i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania també
respon a un altre grup de principis que constitueixen el marc de l’actuació de les
administracions públiques en aquesta matèria.
Així, té en compte el principi de responsabilitat pública en l’atenció al ciutadà, ja
que la provisió de la prestació s’incardina en el sistema de serveis socials i d’ocupació públics, i la seva disponibilitat i gestió resten garantides per les administracions
públiques en l’exercici de llurs competències.
Així mateix, la regulació de la prestació és una manifestació del principi d’estabilitat, de manera que es manté la percepció de la prestació sempre que persisteixi la
situació d’exclusió social que l’ha originada i el compliment dels requisits, les condicions i les obligacions establerts.
De la mateixa manera, té en consideració el principi d’atenció individualitzada.
Per això, la prestació ha de respondre en cada cas a les condicions i necessitats particulars de les persones a qui està destinada, sense oblidar, si escau, les peculiaritats
dels grups o col·lectius a què pertanyen.
La participació dels destinataris constitueix, així mateix, un principi d’atenció
inexcusable. Per això es garanteix llur contribució activa, compromesa i responsable en la superació de la situació, i també llur intervenció a l’hora de programar i
desenvolupar els itineraris que es puguin dissenyar per a la integració.
També és, sens dubte, una prestació amb un caràcter de política familiar molt
marcat, que protegeix les famílies i els infants de la situacions de vulnerabilitat. El
caràcter integral de la prestació dona resposta també a la pobresa infantil que es
deriva de l’existència de famílies amb fills en situació de pobresa extrema.
Finalment, es considera també la perspectiva de gènere, amb l’establiment de
mesures d’acció positiva que tenen en compte les necessitats especials que presenten
les víctimes de violència de gènere.
II
L’augment de la pobresa i del nombre de persones en risc de pobresa és una de
les conseqüències greus que ha deixat la crisi econòmica mundial. Es consideren
persones en risc de pobresa o d’exclusió social les que es troben en alguna d’aquestes situacions: les que tenen una carència material extrema, les que tenen ingressos
per unitat de consum per sota del 60% de la mitjana i les que viuen en llars amb una
intensitat d’ocupació molt baixa o nul·la.
Catalunya registra un risc de pobresa i d’exclusió social inferior a la mitjana de
l’Estat, però s’ha produït un increment de la desigualtat i un augment de les llars
que manifesten que tenen dificultats per a arribar a final de mes. De fet, solament
un 33% de la població no està afectat per cap indicador d’exclusió social i l’exclusió
extrema arriba al 9% de la població catalana.
Cal, per tant, garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més
desfavorits de la població i posar en marxa un sistema de renda garantida que tingui
com a finalitat assegurar aquests mínims i desenvolupar la promoció de la persona i
el seu apoderament, tant al si de la societat com al mercat de treball, i, així mateix,
superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
La lluita contra la pobresa i l’exclusió social és un dels compromisos més ferms
de la Unió Europea, ja que les desigualtats de renda i la pobresa extrema són assumptes que cada cop preocupen i ocupen més tota la Unió.
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Amb la Resolució del 15 de novembre de 2007, sobre l’avaluació de la realitat social, el Parlament Europeu va destacar la cohesió social, l’eradicació de la pobresa
i l’exclusió social com a prioritats polítiques de la Unió Europea.
Així mateix, la Decisió 1098/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, del
22 d’octubre de 2008, designava l’any 2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social i fixava com a objectiu i principi director de l’Any el dret
fonamental de les persones en situació de pobresa i exclusió social a viure amb dignitat i a desenvolupar un paper actiu en la societat, i l’accés efectiu d’aquestes persones als drets socials, econòmics i culturals, als recursos suficients i als serveis de
qualitat.
En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea fa de la lluita
contra la pobresa un element clau de la seva agenda econòmica, laboral i social.
Així, la Unió Europea es planteja l’objectiu de reduir en vint milions el nombre de
persones en situació de pobresa i exclusió social per a l’any 2020. Val a dir que a la
Unió Europea hi ha avui més de vuitanta milions de persones en situació de risc de
pobresa, entre les quals vint milions d’infants i el 8% de la població activa.
Per a assolir aquests objectius, la Comissió Europea ha creat la Plataforma europea contra la pobresa i l’exclusió social com a element de compromís conjunt entre tots els estats membres i les institucions de la Unió (i altres parts clau interessades a combatre la pobresa). Entre els reptes o punts clau de la Plataforma i la seva
lluita contra la pobresa i l’exclusió social hi ha la promoció d’una renda mínima.
En aquest mateix sentit es manifesta la Recomanació (UE) 2017/761 de la Comissió, del 26 d’abril de 2017, sobre el pilar europeu dels drets socials, que expressa
els principis i drets essencials per al funcionament just dels mercats laborals i dels
sistemes de benestar de l’Europa del segle xxi. Entre aquests principis hi trobem la
renda mínima (article 14), entesa com la prestació adequada que garanteix una vida
digna durant totes les etapes de la vida, i també l’accés a béns i serveis de capacitació a què té dret tota persona que no disposi de prou recursos.
L’Estatut d’autonomia reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures de
l’àmbit civil i social, entre els quals s’inclouen els drets relatius als serveis socials.
Aquests drets vinculen tots els poders públics, les disposicions dels quals els han de
respectar i s’han d’interpretar i aplicar en el sentit més favorable perquè siguin plenament efectius.
D’acord amb això, l’article 24.3 de l’Estatut disposa que les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen. Així mateix, l’article 37.3 disposa que la regulació
essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts pels capítols I, II i III del
títol I s’han de fer per llei del Parlament.
Així mateix, l’Estatut estableix els principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques i encarrega als poders públics que promogui les mesures necessàries
per a garantir-ne l’eficàcia plena.
La regulació que preveu l’Estatut s’emmarca en la Declaració universal dels
drets humans i la Carta social europea. Així, l’article 25 de la Declaració universal
dels drets humans de les Nacions Unides, del 1948, proclama que «tothom té dret a
un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials
necessaris» i l’article 14 de la Carta social europea disposa que «a fi d’assegurar
l’exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen a impulsar o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups en la comunitat, i a llur adaptació a l’entorn social».
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En aquest mateix sentit, l’article 22 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, concreta que són prestacions econòmiques les aportacions dineràries
que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es
troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi
front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. Així mateix,
determina que aquestes prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de
dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social.
Finalment, l’article 12 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic, descriu com a situació de necessitat qualsevol contingència
que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de
fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment
de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a què pertany.»

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a suprimir
el fragment «[...] establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya»
del títol de la llei.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Chakir el Homrani Lesfar, Noemí de la Calle Sifré, Raúl Moreno Montaña, Joan
Coscubiela Conesa, Marisa Xandri Pujol, Mireia Vehí i Cantenys
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TREBALL

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2017, ha estudiat el text de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 202-00009/10) i l’Informe de la Ponència
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, ha acordat d’establir el dictamen següent:
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Preàmbul
I

La situació de les persones amb menys recursos a Catalunya i, sobretot, l’emergència social que ha comportat la crisi econòmica van fer aflorar una iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania per tal de promoure una llei
que donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La iniciativa legislativa, que va recollir 121.191 signatures, es va començar a tramitar al
final de la X legislatura i ha continuat en l’XI, amb la reformulació de les esmenes
presentades pels grups parlamentaris i els treballs subsegüents en la ponència. Davant les dificultats esgrimides per a resoldre alguns aspectes, la mateixa ponència
va encomanar a la Comissió Promotora i al Govern de fer els treballs necessaris per
a assolir un acord per a l’establiment de la renda garantida de ciutadania. L’acord es
va signar el 15 de maig del 2017 i ha estat incorporat al text d’aquesta llei, juntament
amb tots els treballs fets en el marc de la ponència pels grups parlamentaris.
La renda garantida de ciutadania constitueix la manifestació de diversos principis: del principi d’igualtat entès com l’eliminació de qualsevol discriminació en l’accés a la prestació; del principi d’equitat, atès que el reconeixement i l’aplicació de la
prestació es plantegen com a resposta a la situació de necessitat des d’un vessant de
redistribució dels recursos i de discriminació positiva; del principi d’apoderament i
autonomia de les persones en societat, entès com el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis que les enforteixen i els permeten sortir de les situacions de pobresa i de necessitat, que haurien de ser sempre transitòries i no cronificades; i del
principi d’universalitat, solidaritat i complementarietat, ja que se’n garanteix l’accés
a totes les persones que reuneixen els requisits exigits, constitueix una manifestació
de solidaritat i de justícia social i complementa els ingressos dels seus destinataris
quan hi ha una situació de carència de mitjans. Igualment, respon al principi de
subsidiarietat, ja que és una prestació que es reconeix quan no és possible accedir a
altres mecanismes de protecció, ja sia perquè ha finalitzat la cobertura o perquè no
han estat concedits.
La regulació i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania també respon a un altre grup de principis que constitueixen el marc de l’actuació de les administracions públiques en aquesta matèria.
Així, té en compte el principi de responsabilitat pública en l’atenció al ciutadà, ja
que la provisió de la prestació s’incardina en el sistema de serveis socials i d’ocupació públics, i la seva disponibilitat i gestió resten garantides per les administracions
públiques en l’exercici de llurs competències.
Així mateix, la regulació de la prestació és una manifestació del principi d’estabilitat, de manera que es manté la percepció de la prestació sempre que persisteixi la
situació d’exclusió social que l’ha originada i el compliment dels requisits, les condicions i les obligacions establerts.
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De la mateixa manera, té en consideració el principi d’atenció individualitzada.
Per això, la prestació ha de respondre en cada cas a les condicions i necessitats particulars de les persones a qui està destinada, sense oblidar, si escau, les peculiaritats
dels grups o col·lectius a què pertanyen.
La participació dels destinataris constitueix, així mateix, un principi d’atenció
inexcusable. Per això es garanteix llur contribució activa, compromesa i responsable
en la superació de la situació, i també llur intervenció a l’hora de programar i desenvolupar els itineraris que es puguin dissenyar per a la integració.
També és, sens dubte, una prestació amb un caràcter de política familiar molt
marcat, que protegeix les famílies i els infants de la situacions de vulnerabilitat. El
caràcter integral de la prestació dona resposta també a la pobresa infantil que es
deriva de l’existència de famílies amb fills en situació de pobresa extrema.
Finalment, es considera també la perspectiva de gènere, amb l’establiment de
mesures d’acció positiva que tenen en compte les necessitats especials que presenten
les víctimes de violència de gènere.
II

L’augment de la pobresa i del nombre de persones en risc de pobresa és una de
les conseqüències greus que ha deixat la crisi econòmica mundial. Es consideren
persones en risc de pobresa o d’exclusió social les que es troben en alguna d’aquestes situacions: les que tenen una carència material extrema, les que tenen ingressos
per unitat de consum per sota del 60% de la mitjana i les que viuen en llars amb una
intensitat d’ocupació molt baixa o nul·la.
Catalunya registra un risc de pobresa i d’exclusió social inferior a la mitjana de
l’Estat, però s’ha produït un increment de la desigualtat i un augment de les llars que
manifesten que tenen dificultats per a arribar a final de mes.
Cal, per tant, garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més
desfavorits de la població i posar en marxa un sistema de renda garantida que tingui
com a finalitat assegurar aquests mínims i desenvolupar la promoció de la persona i
el seu apoderament, tant al si de la societat com al mercat de treball, i, així mateix,
superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
La lluita contra la pobresa i l’exclusió social és un dels compromisos més ferms
de la Unió Europea, ja que les desigualtats de renda i la pobresa extrema són assumptes que cada cop preocupen i ocupen més tota la Unió.
Amb la Resolució del 15 de novembre de 2007, sobre l’avaluació de la realitat
social, el Parlament Europeu va destacar la cohesió social, l’eradicació de la pobresa
i l’exclusió social com a prioritats polítiques de la Unió Europea.
Així mateix, la Decisió 1098/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, del
22 d’octubre de 2008, designava l’any 2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa
i l’Exclusió Social i fixava com a objectiu i principi director de l’Any el dret fonamental de les persones en situació de pobresa i exclusió social a viure amb dignitat i
a desenvolupar un paper actiu en la societat, i l’accés efectiu d’aquestes persones als
drets socials, econòmics i culturals, als recursos suficients i als serveis de qualitat.
En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea fa de la lluita contra la pobresa un element clau de la seva agenda econòmica, laboral i social. Així, la
Unió Europea es planteja l’objectiu de reduir en vint milions el nombre de persones
en situació de pobresa i exclusió social per a l’any 2020. Val a dir que a la Unió Europea hi ha avui més de vuitanta milions de persones en situació de risc de pobresa,
entre les quals vint milions d’infants i el 8% de la població activa.
Per a assolir aquests objectius, la Comissió Europea ha creat la Plataforma europea contra la pobresa i l’exclusió social com a element de compromís conjunt entre
tots els estats membres i les institucions de la Unió (i altres parts clau interessades
a combatre la pobresa). Entre els reptes o punts clau de la Plataforma i la seva lluita
contra la pobresa i l’exclusió social hi ha la promoció d’una renda mínima.
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En aquest mateix sentit es manifesta la Recomanació (UE) 2017/761 de la Comissió, del 26 d’abril de 2017, sobre el pilar europeu dels drets socials, que expressa
els principis i drets essencials per al funcionament just dels mercats laborals i dels
sistemes de benestar de l’Europa del segle xxi. Entre aquests principis hi trobem la
renda mínima (article 14), entesa com la prestació adequada que garanteix una vida
digna durant totes les etapes de la vida, i també l’accés a béns i serveis de capacitació a què té dret tota persona que no disposi de prou recursos.
L’Estatut d’autonomia reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures de
l’àmbit civil i social, entre els quals s’inclouen els drets relatius als serveis socials.
Aquests drets vinculen tots els poders públics, les disposicions dels quals els han
de respectar i s’han d’interpretar i aplicar en el sentit més favorable perquè siguin
plenament efectius.
D’acord amb això, l’article 24.3 de l’Estatut disposa que les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen. Així mateix, l’article 37.3 disposa que la regulació essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts pels capítols I, II i
III del títol I s’han de fer per llei del Parlament.
Així mateix, l’Estatut estableix els principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques i encarrega als poders públics que promogui les mesures necessàries
per a garantir-ne l’eficàcia plena.
La regulació que preveu l’Estatut s’emmarca en la Declaració universal dels
drets humans i la Carta social europea. Així, l’article 25 de la Declaració universal
dels drets humans de les Nacions Unides, del 1948, proclama que «tothom té dret a
un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials
necessaris» i l’article 14 de la Carta social europea disposa que «a fi d’assegurar
l’exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen a impulsar o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups en la comunitat, i a llur adaptació a l’entorn social».
En aquest mateix sentit, l’article 22 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, concreta que són prestacions econòmiques les aportacions dineràries
que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es
troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi
front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. Així mateix,
determina que aquestes prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de
dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social.
Finalment, l’article 12 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic, descriu com a situació de necessitat qualsevol contingència
que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de
fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les
persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a què pertany.
Article 1. Objecte de la llei

L’objecte d’aquesta llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una
vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per
tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.
Article 2. Finalitat i tipus de prestacions de la renda garantida
de ciutadania

1. La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret
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subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu
apoderament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que estableix la llei, que consta de dues prestacions econòmiques:
a) Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix
aquesta llei.
b) Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’elaborar, i, si s’escau, seguir, un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el
qual té la finalitat superar les condicions que han dut a necessitar la prestació i, per
tant, deixar la renda garantida de ciutadania.
3. Els poders públics, especialment la Generalitat, han de destinar els recursos
necessaris perquè es duguin a terme les prestacions de servei en forma de polítiques
actives necessàries vinculades als plans d’inserció i d’inclusió. Aquests recursos han
de facilitar itineraris, accions i serveis d’inclusió i integració social per a les persones que necessiten acompanyament i suport de caràcter social, i també polítiques actives d’ocupació que garanteixin el dret de les persones a ésser ocupables. Aquestes
actuacions són considerades, a tots els efectes, prestacions de servei.
Article 3. Característiques de les prestacions de la renda garantida
de ciutadania

1. La prestació garantida, a què fa referència l’apartat 2.a de l’article 2, és una
prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no
disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna.
2. La prestació complementària d’activació i inserció, a què fa referència l’apartat
2.b de l’article 2, és una prestació econòmica periòdica, de caràcter temporal, i té
com a finalitat la inclusió social o laboral. És avaluable periòdicament, de manera
individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme
les activitats del seu pla de treball.
3. La renda garantida de ciutadania, atenent l’objecte i la finalitat de la prestació,
no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.
Article 4. Caràcter complementari i subsidiari de la renda garantida
de ciutadania

1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les
rendes del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Inicialment, només és compatible
per a les famílies monoparentals amb fills a càrrec i l’aplicació de la compatibilitat
fineix amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania
amb totes les rendes del treball derivades de contracte a temps parcial. En aquest
cas, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és per l’import de la
diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és subsidiària de tots els ajuts, els subsidis,
les prestacions o les pensions de qualsevol administració a què puguin tenir dret els
titulars o beneficiaris de la prestació, i la renda garantida de ciutadania constitueix
la darrera xarxa de protecció social.
3. La renda garantida de ciutadania també és subsidiària dels ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, llevat
dels ingressos de les prestacions a què fa referència l’apartat 4.
4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar
econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de
beques escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar desnonaments, de
beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que existeixin
o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida
de ciutadania.
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5. Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributives i no contributives de la seguretat social no tenen
dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sens perjudici del
que regula la disposició addicional tercera sobre els supòsits de complementarietat.
Article 5. Titulars i beneficiaris de la renda garantida de ciutadania

1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que compleixin els
requisits que regula aquesta llei.
2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:
a) Titular: la persona a favor de la qual s’aprova la prestació econòmica de la
renda garantida de ciutadania i, si s’escau, un pla individual d’inserció laboral o
d’inclusió social.
b) Beneficiaris: les persones que formen part del mateix nucli com a membres de
la unitat familiar respectiva.
c) Destinataris: el titular i els beneficiaris.
3. En el cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi més d’una persona amb
dret a ésser titular de la prestació, té preferència per a accedir-hi la persona que no
tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui més baix, amb preferència, també, per
qui tingui la potestat parental.
4. Una unitat familiar només pot donar dret a un sol expedient de prestació de la
renda garantida de ciutadania.
5. Les dones que tenen legalment reconeguda la condició de víctima de violència
masclista en l’àmbit de la llar adquireixen automàticament la titularitat de la prestació, sempre que hi tinguin dret.
6. La titularitat del dret a la renda garantida de ciutadania pot ésser objecte de
modificacions com a conseqüència de les circumstàncies a què fan referència les
lletres e i f de l’article 14.1.
Article 6. Unitat familiar

1. Als efectes del que estableix aquesta llei es considera unitat familiar la formada per una o més persones que entre elles mantenen vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de
convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular.
2. Per l’aplicació de la renda garantida de ciutadania s’han de tenir en compte els
destinataris de les prestacions, tant si viuen sols com en qualitat de membres d’una
unitat familiar. En els casos en què se’n justifiqui degudament la necessitat, l’òrgan
de gestió que defineix l’article 21 es pot pronunciar per a autoritzar motivadament
la consideració de membres de la unitat familiar per a persones amb un grau de parentiu més allunyat.
3. Per a determinar el dret a percebre la prestació es computen els ingressos de
totes les persones que formen la unitat familiar.
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.
– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
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c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que
estableix l’article 22.2.b. No es tenen en compte per al còmput d’aquest període les
absències justificades inferiors a un mes.
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. La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, durant els sis 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.
e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.
2. No tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que es troben en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Les persones que han cessat voluntàriament llur activitat laboral dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
b) Les persones afectades per un acomiadament o per una altra situació anàloga quan tinguin dret a una indemnització o prestació equivalent. En qualsevol cas,
aquestes persones tenen dret a la concessió provisional de la renda garantida de ciutadania fins que percebin la indemnització laboral. Un cop percebuda la indemnització, han de tornar les prestacions de la renda garantida de ciutadania com a màxim fins a l’import de la prestació que han percebut, sens perjudici d’actualitzar la
sol·licitud d’accés a la renda garantida de ciutadania si es compleixen els requisits.
c) Les persones que han percebut dins els darrers cinc anys qualsevol prestació
pública declarada indeguda per resolució administrativa ferma, per causes que els
són atribuïbles. Per a poder tornar a sol·licitar la renda garantida de ciutadania en
aquesta circumstància ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des de la presentació de la sol·licitud denegada.
d) Les persones que no han interposat una reclamació judicial amb relació a una
pensió d’aliments o compensatòria a la qual tenen dret però que no perceben, llevat
dels casos que es determinin per reglament.
e) Les persones o unitats familiars que disposen de béns mobles o immobles
suficients, el valor o rendiments dels quals asseguren els mínims d’una vida digna
segons el que disposa aquesta llei, llevat de l’habitatge habitual.
3. Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat. Aquestes
excepcions s’han d’establir per reglament i requereixen l’informe tècnic preceptiu
i favorable dels serveis socials públics competents i l’òrgan tècnic de gestió de la
renda garantida de ciutadania.
Article 8. Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat
familiar a la renda garantida de ciutadania

1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el
compliment del requisit que estableix l’article 7.1.d són els següents:
a) Els rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari,
les plusvàlues, els increments patrimonials i els rendiments procedents de qualsevol
activitat econòmica.
b) El patrimoni, de qualsevol tipus, llevat de l’habitatge habitual.
c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de
les administracions públiques o d’entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l’article 4.
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2. L’acreditació dels ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l’apartat 1 es fa amb la documentació següent:
a) La darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la de
l’impost sobre el patrimoni, si s’escau, i la certificació de dades fiscals expedit per
l’Administració tributària.
b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers sis mesos dels
comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s’han obert amb posterioritat a
aquesta declaració o que no hi són declarats.
c) El comprovant d’inscripció com a demandant d’activació laboral a l’òrgan públic competent en matèria d’ocupació de la Generalitat.
d) El certificat de vida laboral del sol·licitant i dels beneficiaris emès per l’Administració de la seguretat social.
e) La certificació dels serveis d’hisenda municipal o del registre cadastral corresponent en què constin els béns de titularitat del sol·licitant en l’impost sobre béns
immobles i la situació tributària.
f) Altres documents acreditatius que sol·liciti l’òrgan gestor.
3. La sol·licitud de la renda garantida de ciutadania habilita les administracions
competents per a fer, d’ofici, les comprovacions de les dades de les persones que integren la unitat familiar necessàries per a tramitar i resoldre el procediment.
Article 9. Determinació de l’ocupabilitat

1. En el moment de sol·licitar la prestació s’ha de determinar el grau d’ocupabilitat de tots els titulars i beneficiaris de la prestació de la renda garantida de ciutadania.
2. En funció del perfil d’ocupabilitat que es determini, s’ha de derivar la persona
a l’àmbit de seguiment que correspongui.
Article 10. Durada del dret a percebre les prestacions

1. Les persones tenen dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i es compleixin els requisits establerts per l’article 7.
2. El dret a percebre la prestació garantida de ciutadania s’ha de renovar, obligatòriament, per mitjà d’una resolució de pròrroga, cada dos anys, sens perjudici de
l’obligació permanent de la persona titular o beneficiària de notificar qualsevol modificació de la situació que ha generat el dret i de la facultat de les administracions
públiques responsables de fer-ne les comprovacions pertinents en qualsevol moment.
3. La prestació complementària d’activació i inserció es percep des de l’inici del
dret a la prestació, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, amb la
subscripció del compromís corresponent. La prestació és objecte de revisió al cap
de dotze mesos i se’n determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.
L’incompliment per les administracions públiques competents de l’obligació de
proposar el corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social no pot
comportar la pèrdua de la prestació econòmica per part del titular o dels beneficiaris
que hi puguin accedir.
Si l’incompliment és imputable al titular o beneficiari, s’extingeix aquesta prestació, sens perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar al cap de dotze mesos.
4. En el cas que un destinatari de la renda garantida de ciutadania accedeixi a
un lloc de treball a temps complert, continua percebent la prestació complementària
d’activació i inserció durant sis mesos.
Article 11. Obligacions dels destinataris de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda garantida de ciutadania implica que les persones destinatàries accepten i compleixen les obligacions generals i especifiques que estableix
aquest article.
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2. Els titulars i, si s’escau, els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de
ciutadania tenen les obligacions següents:
a) Comunicar a les entitats gestores que correspongui, dins el termini d’un mes
des que es produeixin, els canvis de situació patrimonial, personal o familiar que,
d’acord amb aquesta llei puguin modificar, suspendre o extingir la prestació econòmica. Així mateix, han de comunicar, també dins el termini d’un mes, el canvi de
residència habitual.
b) Sol·licitar, sens perjudici del que estableix l’article 4, qualsevol altra prestació
econòmica, contributiva o no contributiva, a què tinguin dret durant la percepció de
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
c) No renunciar, de manera voluntària, a una altra prestació o ajut que estiguin
percebent en el moment d’accedir al dret a la renda garantida de ciutadania.
d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar llur situació i col·laborar-hi
proporcionant totes les dades necessàries i responent als requeriments que facin les
administracions competents per a acreditar que es manté la situació de necessitat
que va donar dret al cobrament de la prestació.
e) Mantenir-se inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i no rebutjar
una oferta de treball adequada, segons la normativa reguladora de la prestació per
desocupació.
f) Residir de manera continuada i efectiva a Catalunya durant el temps en què
perceben la prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la
continuïtat de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades
a l’òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de dotze mesos. En casos excepcionals, l’absència pot arribar als dos mesos, sempre que sigui
per malaltia greu o mort de familiars. Aquestes absències excepcionals han d’ésser
comunicades prèviament a l’òrgan de gestió, el qual, en un termini de deu dies, ha
de resoldre amb la presentació prèvia de la documentació justificativa que es determini per reglament.
g) Reintegrar la prestació en el cas que s’hagi percebut indegudament.
3. Els beneficiaris de la prestació complementària d’activació i inserció tenen, a
més de les que estableix l’apartat 1, les obligacions següents:
a) Signar el compromís de seguir, i quan sigui ofert, acordar, subscriure i complir, el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social.
b) Trobar-se disponibles per a treballar, llevat de:
– Les persones que tenen reconeguda la condició de persona amb discapacitat
amb un grau igual o superior al 65%.
– Les persones que, segons l’organisme encarregat de la gestió de la prestació,
en col·laboració, si escau, amb els serveis socials municipals, i tenint en compte el
criteri d’aquests serveis, no es troben en situació d’incorporar-se al mercat laboral a
curt o mitjà termini.
La disponibilitat per a l’ocupació comporta l’obligació d’estar inscrit com a demandant d’ocupació, de no rebutjar una oferta de feina adequada, d’acord amb el
que estableix la normativa sobre la prestació per desocupació, de no causar baixa
voluntària en un lloc de treball i de no sol·licitar l’excedència voluntària.
4. L’ens gestor pot excloure les obligacions establertes per la lletra e de l’apartat
2, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, en els casos en què ja es disposi de
serveis de suport adequats que no calgui integrar en un pla individualitzat de suport
i activitats.
Article 12. Modificació i revisió de la prestació

1. El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la
persona titular de la renda garantida de ciutadania, o d’algun dels membres de
la unitat familiar, comporta la disminució o l’augment de la prestació econòmica ga-
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rantida i de la prestació complementària d’activació i inserció, mitjançant la revisió
corresponent per l’òrgan competent.
2. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida ha de fer una revisió
biennal, com a mínim, del compliment dels requisits per part dels beneficiaris de la
prestació, sens perjudici de la supervisió permanent i de les revisions que es considerin oportunes.
3. La modificació de la quantia de la prestació econòmica de la renda garantida
i de la prestació complementària d’activació i inserció a què es refereix l’apartat 1 té
efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent en què s’ha produït el canvi
de les circumstancies que la justifiquen. En el cas que es produeixi una modificació
d’import a la baixa, el titular de la prestació econòmica ha de retornar, si escau, la
quantitat percebuda indegudament des del dia 1 del mes següent en què s’ha produït
la variació. Si la modificació és a l’alça, l’òrgan competent ha d’abonar, com a endarreriment, les diferències pendents de percebre des del dia 1 del mes següent en
què s’ha produït la variació.
Article 13. Suspensió de la prestació

1. La percepció de la renda garantida de ciutadania es pot suspendre per les causes següents:
a) Per l’obtenció d’un treball temporal a jornada completa, sens perjudici del que
estableix l’article 10.4.
b) Per la percepció, amb caràcter temporal, d’ingressos econòmics, no salarials,
per un import igual o superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
aplicable en cada moment.
d) Per l’incompliment injustificat dels requeriments de l’òrgan competent per a
la gestió de la prestació quan aquest òrgan vulgui comprovar si continuen existint
els requisits per a tenir-hi dret. En aquest cas, la durada màxima de la suspensió és
de dos mesos, transcorreguts els quals es declara l’extinció del dret si continua l’incompliment.
e) Per no haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic, contributiu o
no contributiu, a què la persona tingui dret, des de que li fou aprovada la prestació
de la renda garantida de ciutadania.
2. La prestació complementària d’activació i inserció es pot suspendre per l’incompliment de qualsevol de les obligacions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 11, i també per l’incompliment per part del beneficiari del pla d’inclusió social
o d’inserció laboral.
3. La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania i de la prestació complementària d’activació i inserció té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent en què es dicta la resolució de suspensió. La suspensió es manté mentre continuen existint les circumstàncies que hi han
donat lloc, però en cap cas per un període continuat de més de dotze mesos, període
després del qual s’extingeix la prestació i es pot tornar a sol·licitar.
4. La percepció de la prestació de renda garantida de ciutadania es reprèn si desapareixen les circumstàncies que n’han justificat la suspensió. La prestació econòmica es reprèn amb efectes econòmics del dia 1 del mes següent al mes en què els
destinataris l’han sol·licitada.
5. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida de ciutadania pot acordar la suspensió cautelar del pagament de la prestació si té el coneixement fonamentat d’indicis clars de l’existència d’alguna de les causes que estableix l’apartat
1, referida a la persona titular o a algun dels membres de la unitat familiar mentre
s’instrueix l’expedient de comprovació corresponent, en què s’ha de requerir la documentació al titular. Si el titular no presenta la documentació en el termini establert, la prestació s’entén extingida. La resolució definitiva sobre la suspensió s’ha
d’adoptar en el termini de tres mesos a comptar de la data de la suspensió cautelar.
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Si s’han complert tots els tràmits administratius pertinents i el titular ha presentat
la documentació o al·legació necessàries i no es notifica la resolució definitiva en el
termini establert, s’entén que la suspensió s’ha deixat sense efecte. Si es resol de no
suspendre la prestació, sia de manera expressa o tàcita, la persona titular té dret a
cobrar les quantitats que ha deixat de percebre durant el temps de la suspensió cautelar.
Article 14. Extinció del dret a rebre la prestació

1. El dret de percebre la prestació de la renda garantida de ciutadania i de la
prestació complementària d’activació i inserció s’extingeix per les causes següents:
a) La pèrdua de qualsevol dels requisits que estableix l’article 7 i que cal acreditar per a accedir-hi, inclosa la desaparició de la situació de necessitat que ha motivat
la prestació.
b) L’incompliment de les obligacions regulades per l’article 11.
c) La no comunicació del canvi de qualsevol circumstància personal, familiar o
laboral que comporti la pèrdua del dret a la percepció de la prestació. En aquest cas,
s’ha de retornar la quantitat indegudament percebuda.
d) L’engany en les dades proporcionades per a acreditar el compliment dels requisits per a accedir a la prestació o mantenir-la.
e) La mort o l’absència no justificada de la persona titular. A aquests efectes,
s’entén per absència la circumstància que impedeix d’alguna manera la localització
dels destinataris un cop exhaurits els procediments de notificació establerts per la
normativa vigent. En els casos de mort o absència del titular per abandonament de
la seva família s’ha de revisar l’expedient per a traspassar-ne la titularitat a un altre
membre de la unitat familiar, si compleix els requisits establerts per aquesta llei, i,
en qualsevol cas, s’han de prendre les mesures adequades a fi que la resta dels components no quedin desprotegits.
f) La resolució judicial que comporti la privació de llibertat de la persona titular.
En aquest cas, s’ha de revisar l’expedient per a traspassar-ne la titularitat a un altre
membre la unitat familiar, si compleix els requisits establerts per aquesta llei.
g) El trasllat de la residència habitual a un municipi de fora del territori de Catalunya.
h) La renúncia de la persona titular, sens perjudici que la resta de beneficiaris
puguin sol·licitar la prestació a què poden tenir dret.
2. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions
establertes per les lletres a o b de l’article 11.2, no es pot tornar a sol·licitar la prestació fins al cap de dotze mesos a comptar de la data de l’extinció.
3. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions establertes per les lletres e o f de l’article 11.2, no es pot tornar a sol·licitar la prestació
fins al cap de vint-i-quatre mesos a comptar de la data de l’extinció.
4. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions
establertes per les lletres c o d de l’article 11.2, o per l’engany en l’acreditació dels
requisits, no es pot tornar a sol·licitar la prestació fins al cap de trenta-sis mesos a
comptar de la data de l’extinció.
5. Les prestacions objecte d’aquesta llei es regeixen, en el que aquesta no estableix, pel règim d’infraccions i sancions establert per la llei de serveis socials vigent.
6. Les quantitats percebudes indegudament s’han de reintegrar a l’Administració
pública i el deute contret té la consideració de deute de dret públic.
Article 15. Dades personals

1. Les dades personals que consten en l’expedient administratiu i els informes
necessaris corresponents han d’ésser solament els imprescindibles per a resoldre la
sol·licitud inicial de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i ferne el seguiment.
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2. Les administracions públiques han de garantir la confidencialitat de les dades
personals que consten en els expedients instruïts per a resoldre les sol·licituds de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i del dret a la
intimitat.
Article 16. Integració de dades

S’estableixen, tot respectant els requisits de confidencialitat i reserva determinats
per l’ordenament legal vigent, les condicions per a una integració efectiva de dades,
d’acord amb les disposicions següents:
a) Les administracions públiques competents en cada cas han de cedir les dades de caràcter personal necessàries per a acreditar la residència i la convivència,
per a dur a terme la valoració de la situació de necessitat i per a acreditar les altres
circumstàncies que siguin determinants per a accedir a cada prestació i per a mantenir-la, en el marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
b) L’ens o l’òrgan gestor de les prestacions pot facilitar dades de caràcter personal, necessàries per a la gestió dels expedients, a l’Administració tributària, a les entitats gestores de la seguretat social i a altres entitats públiques, amb finalitats fiscals
i de control de les prestacions.
c) S’ha de crear per reglament un fitxer únic de dades personals de totes les prestacions socials de caràcter econòmic, inclosa la renda garantida de ciutadania.
Article 17. Finançament de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania

1. La prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es finança a càrrec del pressupost de la Generalitat, a més de les aportacions econòmiques que puguin fer altres administracions públiques. Per a assegurar la cobertura suficient de la
prestació, els crèdits tenen el caràcter d’ampliables, d’acord amb la legislació vigent.
2 La Generalitat, per mitjà dels departaments competents, s’ha de fer càrrec de:
a) L’abonament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i
de la prestació complementària d’activació i inserció.
b) Les despeses derivades dels plans individuals d’inserció laboral i d’inclusió
social.
Article 18. Quantia de la prestació econòmica

1. L’import màxim de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i el llindar d’ingressos per a percebre la prestació, inclosa la quantitat corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és, quan es tracti d’una
unitat familiar d’un sol membre, del 100% de la quantia de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya vigent.
2. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de dos membres, l’import màxim mensual, inclosa la quantitat
corresponen a la prestació complementària d’activació i inserció, és del 150% de la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent, llevat de quan
el titular de la unitat familiar monoparental compatibilitza la prestació amb el treball a temps parcial, en què el segon membre percep, inicialment, l’import fixat per
l’apartat 3.
3. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de més de dos membres, s’incrementa l’import màxim mensual
en cent euros per membre, fins al cinquè membre.
4. La prestació complementària d’activació i inserció té un import mensual de
cent cinquanta euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Només tenen dret a
aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscriguin el compromís de seguir
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el pla d’inserció laboral o d’inclusió social i compleixin les activitats detallades en el
pla de treball. El compliment del pla és avaluable periòdicament i de manera individualitzada.
5. L’import total de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
no pot excedir en cap cas del 182% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment ni pot ésser inferior al 10% d’aquest indicador.
Article 19. Pagament de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania

1. El pagament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
correspon al departament competent en aquesta matèria. El pagament s’ha de fer en
dotze mensualitats, per mitjà d’una transferència bancària a favor del titular o, excepcionalment, d’una tercera persona que legalment el representi o de l’entitat que
atengui el destinatari, quan això pugui assegurar-ne la finalitat.
2. La prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania resta exempta de
tributació en els termes establerts per la normativa fiscal.
Article 19 bis. Acords d’inclusió social i laboral

1. Els titulars de la prestació complementària d’activació i inserció de la renda
garantida de ciutadania han d’acordar i subscriure un acord d’inclusió social o laboral que defineixi les accions específiques adaptades a les necessitats de cada membre de la unitat familiar per a prevenir el risc o la situació d’exclusió.
2. L’acord s’ha de determinar per a cada persona atenent-ne les característiques,
les necessitats i les possibilitats específiques, i s’ha d’evitar d’incloure-hi actuacions
o mesures innecessàries a fi de fomentar l’autonomia dels beneficiaris.
3. L’acord ha d’incloure mesures socials, formatives, laborals, educatives, de salut o d’habitatge, entre altres. Així mateix, pot comptar amb la participació de les
entitats d’iniciativa social per a desenvolupar-lo.
4. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències en matèria de
formació i ocupació, han d’impulsar i aplicar mesures orientades a afavorir i facilitar la incorporació a l’ocupació de persones o grups que, per llurs característiques,
no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en condicions d’igualtat, especialment
les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
5. Els serveis de les administracions públiques tenen la responsabilitat d’assegurar el volum i la qualitat dels serveis associats als plans d’inclusió en funció de llurs
competències.
Article 20. Administracions públiques competents

1. L’Administració de la Generalitat és la responsable de la resolució del dret a
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. Poden participar en la
tramitació, la gestió, l’execució i el seguiment dels plans d’inserció laboral i inclusió
social les administracions locals i les entitats del tercer sector, degudament acreditades, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
2. La Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de prestacions
socials, és qui té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presentada i, si s’escau,
de pagar la prestació als titulars dels expedients.
3. Les administracions i les organitzacions afectades han d’establir els mecanismes de coordinació oportuns, i també els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquesta llei.
Article 21. Òrgans per a gestionar la renda garantida de ciutadania

1. La recepció de les sol·licituds de les prestacions, l’elaboració i l’acord del pla
d’inserció laboral i l’orientació i el seguiment d’aquest pla corresponen al servei públic competent en matèria ocupació.
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2. L’elaboració i l’acord del pla d’inclusió social i l’orientació i el seguiment d’aquest pla corresponen als serveis públics competents en matèria de serveis socials.
3. La gestió econòmica i l’administrativa, entre altres, i la resolució, la suspensió, la retirada i el pagament de la prestació corresponen a l’òrgan corresponent del
departament competent en matèria de prestacions socials que determini el Govern.
4. La gestió de la planificació, l’avaluació i l’orientació es fa per mitjà d’una comissió interdepartamental creada pel Govern.
5. L’òrgan tècnic del departament competent en matèria de prestacions socials
executa els acords de la comissió interdepartamental a què fa referència l’apartat 4 i
a la disposició transitòria sisena i actua com a òrgan de suport d’aquesta en l’exercici
de les seves funcions de coordinació, de gestió i de seguiment. Aquest òrgan és dotat
d’un equip tècnic de caràcter multidisciplinari amb les funcions següents:
a) Fer el seguiment i la valoració dels plans individuals i de la consecució dels
objectius.
b) Fer el seguiment i la valoració de les polítiques actives i els serveis d’inclusió
oferts als receptors de la prestació.
c) Actuar com a equip responsable de la coordinació i el millorament funcional
de les diferents unitats que intervenen en la prestació.
Article 22. Òrgan de seguiment de la renda garantida de ciutadania

1. En el termini de cinc mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’ha
de crear per decret una comissió de govern de la renda garantida de ciutadania integrada, de manera paritària, per representants de l’Administració de la Generalitat
i per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya,
entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i entitats representatives del món local, amb el vot de qualitat de la persona titular del departament
competent en la matèria. Aquesta comissió s’ha de reunir trimestralment.
2. La comissió duu a terme funcions d’avaluació i seguiment de l’aplicació i el
funcionament de la renda garantida de ciutadania. Concretament, les següents:
a) Analitzar l’evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els
efectes sobre el mercat de treball, i, específicament, la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial, per tal d’informar
sobre el procés de generalització amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial.
b) Avaluar el possible efecte crida que s’hagi produït i, si s’escau, constatar que
s’ha produït un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de la renda
garantida de ciutadania de recents censats a Catalunya. Si és així, informar de manera favorable perquè s’ampliï el requisit de residència prèvia fins a un total de trenta-sis mesos. En aquest cas, s’habilita el Govern perquè per reglament pugui ampliar
el període de vint-i-quatre mesos de residència legal fins a trenta-sis mesos, per a
tenir dret a la prestació.
c) Avaluar la taxa de cobertura de la prestació sobre el conjunt de la població i la
seva suficiència econòmica.
d) Revisar, a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, el conjunt de
prestacions econòmiques i de serveis existents per tal de portar a terme la necessària
racionalització i simplificació de les prestacions existents, i, si s’escau, fer els informes que consideri pertinents.
Article 23. Coordinació de les actuacions

1. Per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions que deriven de l’aplicació
de la renda garantida de ciutadania en el camp de l’atenció social primària es poden
constituir organismes de coordinació, d’àmbit municipal, comarcal o regional, la
composició i el funcionament dels quals s’han de fixar per reglament. Aquests organismes han de disposar de la informació necessària per a gestionar adequadament
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la coordinació i per a afavorir la racionalització de la renda garantida de ciutadania
en l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària.
2. Les administracions públiques han de facilitar als òrgans de gestió a què fa
referència l’article 21, i altres que es poden determinar per reglament, la informació
necessària a fi que en qualsevol moment es puguin fer les comprovacions que l’òrgan
consideri convenients, per tal de verificar el compliment dels requisits i de les condicions establerts per a rebre la prestació econòmica. Les entitats d’iniciativa social
que fan actuacions de reinserció per mitjà d’un conveni tenen la mateixa obligació.
Article 24. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds de prestació de la renda garantida poden ésser presentades pel
titular o per una tercera persona que la representi legalment.
2. En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la prestació
complementària d’activació i inserció, s’ha de signar un compromís de seguir el pla
individual d’inclusió social o d’inserció laboral.
3. Les sol·licituds de prestacions econòmiques només s’han d’acompanyar de la
documentació necessària per a justificar el compliment dels requisits que no hagi
estat elaborada per una altra administració pública o que no estigui ja en poder de
les administracions públiques, si bé, en aquest cas es pot requerir que es faciliti informació sobre l’expedient, actuació o arxiu en què es troba la dada o el document.
4. L’òrgan gestor que tramita la sol·licitud ha de comprovar d’ofici qualsevol de
les dades i demanar la informació que calgui per a tramitar la sol·licitud o revisar el
compliment dels requisits exigits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania.
Aquest òrgan ha de respectar en qualsevol cas el que estableix la legislació relativa
a la protecció de dades de caràcter personal.
Article 25. 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 de quatre mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud al registre.
2. Un cop transcorregut el termini a què fa referència l’apartat 1 sense que s’hagi
notificat la resolució a la persona interessada, s’ha d’entendre estimada la sol·licitud.
3. El que estableixen els apartat 1 i 2 s’aplica a la resolució administrativa de
pròrroga establerta per l’article 10.2.
4. El dret d’accés a la renda garantida de ciutadania te efectes econòmics des de
la data de presentació de la sol·licitud.
5. En el termini de tres mesos a comptar de la data de la resolució d’atorgament
de la prestació econòmica s’ha de proposar i acordar el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social corresponent quan ha estat sol·licitat l’accés a la prestació
complementària d’activació i inserció.
Article 26. Recursos administratius i judicials contra les resolucions

1. El sol·licitant pot interposar recurs d’alçada contra les resolucions d’aprovació,
denegació, modificació, suspensió o extinció de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania. El recurs s’ha de resoldre en el termini de tres mesos. Un
cop vençut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, el recurs es pot
considerar desestimat.
2. Contra les resolucions administratives que posen fi al procediment administratiu es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. No inclusió en el sistema de la seguretat
social

Les prestacions econòmiques assistencials establertes per aquesta llei, atesa llur
naturalesa, no formen part del sistema de la seguretat social i no estan incloses en
l’àmbit d’aplicació del Reglament (CEE), núm. 1408/1971, del Consell, del 14 de
juny, relatiu a l’aplicació dels règims de seguretat social als treballadors per compte
d’altri i a llurs famílies que es desplacin dins la Comunitat.
Disposició addicional segona. Complementació de les prestacions
econòmiques de protecció social de l’Administració de l’Estat

Les prestacions econòmiques, contributives i no contributives, de protecció social de l’Administració de l’Estat són complementades per les prestacions que estableix la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
i el Decret 123/2007, del 29 de maig.
Disposició addicional tercera. Prestacions complementàries

1. Es modifica l’article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:
«Article 21. Prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensions i
les prestacions estatals
»1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals.
»2. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del
sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de
la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei.
La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les
condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera
de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d’ésser la necessària per a arribar
a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa la
prestació complementària d’activació i inserció.
»3. Els beneficiaris d’ajuts, prestacions i pensions diferents d’aquells a què es
refereix l’apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar d’ingressos per a l’accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin la resta de
requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, reben un complement econòmic, de caràcter subsidiari a l’ajut, prestació o pensió que percebin, per a
equiparar llur nivell de prestacions al dels perceptors de la renda garantida de ciutadania, inclosa la prestació complementària d’activació i inserció, en les condicions,
circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera de Llei de la
renda garantida de ciutadania.
»4. Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:
»a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement.
»b) Ésser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial,
sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb
fons públics.»
2. Les prestacions econòmiques complementàries regulades per aquesta disposició tenen efectes des del 15 de setembre de 2017.
3. Les sol·licituds de les prestacions econòmiques complementàries regulades per
aquesta disposició, i, si s’escau, els pagaments corresponents, es fan d’acord amb el
que estableix el Decret 123/2007, del 29 de maig.

3.01.02. Proposicions de llei

112

BOPC 455
30 de juny de 2017

Disposició addicional quarta. Dret dels refugiats a la renda garantida de
ciutadania

Per a l’accés dels refugiats al dret a percebre la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania, en compliment de la Convenció sobre l’estatut dels refugiats, adoptada a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i la resta de normatives internacionals reguladores de la condició de refugiat i de beneficiaris de protecció internacional, s’ha de tenir en compte el que segueix:
a) El requisit de residència legal, continuada i efectiva a Catalunya dels refugiats
s’ha d’acreditar per mitjà de l’empadronament durant el període de temps que han
estat beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la
Convenció de Ginebra o, en qualsevol cas, durant un període mínim un any.
b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris de
programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra
no es tenen en compte per al compliment del requisit d’insuficiència d’ingressos i
recursos durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda
garantida de ciutadania.
c) Les prestacions que estableix aquesta llei resten condicionades al compliment
d’un pla individual d’activitats que, de comú acord amb cada refugiat, és determinat
per l’ajuntament del municipi en què resideix aquesta persona en el moment de sol·
licitar la percepció de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb les condicions
generals establertes pel departament competent en matèria de prestacions socials.
Disposició addicional quarta bis. Llars amb més d’una unitat familiar

S’han de regular per reglament els casos en què resideix en una mateixa llar més
d’una unitat familiar destinatària de la renda garantida de ciutadania. Mentre no es
fa el desplegament reglamentari, l’òrgan de gestió tècnica de la renda garantida de
ciutadania ha de valorar les circumstàncies dels casos de residència de més d’una
unitat familiar en una mateixa llar.
Disposició addicional cinquena. Informe general d’avaluació

L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar anualment un informe general
d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la
taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica.
Disposició addicional sisena. Informe d’aplicació i efectivitat

El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de
2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la renda garantida de ciutadania
durant els dotze primers mesos de vigència d’aquesta llei.
Disposició addicional setena. Convenis amb altres comunitats
autònomes

El Govern, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió social i la inserció laboral, i també per a facilitar els projectes vitals de les persones perceptores reals i potencials
de la renda garantida de ciutadania, pot establir convenis amb altres comunitats autònomes que permetin la mobilitat de les persones entre les comunitats respectives
sense la pèrdua del dret a la garantia d’uns recursos mínims, en virtut del principi
de reciprocitat.
Disposició addicional vuitena. Mesures de desplegament i cobertura

El Govern ha d’analitzar, conjuntament amb les entitats municipalistes representatives del món local, les necessitats econòmiques, tècniques i humanes que es
desprenen del ple desplegament d’aquesta llei i ha d’adoptar, de manera consensuada, les mesures polítiques i pressupostàries, si s’escau, necessàries per a la seva cobertura.
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Disposició transitòria primera. Titulars de la renda mínima d’inserció
regulada per la Llei 10/1997

1. Els titulars dels drets econòmics en aplicació de la Llei 10/1997, del 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció, que estiguin percebent la prestació econòmica que
s’hi regula passen a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sens perjudici de la facultat de l’administració competent de comprovar el
compliment dels requisits d’accés a la nova renda garantida de ciutadania.
2. Als beneficiaris d’una renda mínima d’inserció no se’ls redueix la quantia que
reben per aquesta prestació amb l’aplicació de la renda garantida de ciutadania, sempre que continuïn complint els requisits per a rebre-la.
Disposició transitòria segona. Termini i efectes

El termini de resolució per a les sol·licituds que es presentin en el termini de dos
mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de cinc mesos. La resolució estimatòria, expressa o tàcita, del dret a la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania té efectes des del 15 de setembre de 2017.
Disposició transitòria tercera. Desplegament i quantia de la prestació

1. Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciutadania
s’han de desplegar de manera gradual, entre la data d’entrada en vigor d’aquesta llei
i fins la plena implantació l’1 d’abril de 2020. El requisit de carència d’ingressos inferior és d’entre el 85% del principi (15 de setembre de 2017) i el 100% de l’indicador de renda de suficiència al final d’aquest període.
2. Per a cadascun dels períodes que s’indiquen a la taula següent són aplicables
el llindar de pobresa i la quantia de la prestació que s’hi estableix, en funció de la
persona o persones que formen part de la unitat familiar i sempre en les quanties
que es derivin del tant per cent de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
vigent en cada moment:
Membres
unitat
familiar

2017, 15 de
setembre

2018, 15 de
setembre

2019, 15 de
setembre

2020,
1 d’abril

Import

%
IRSC

Import

%
IRSC

Import

%
IRSC

Import

%
IRSC

1 adult

564

85%

604

91%

644

97%

664

100%

2 adult

836

126%

896 135%

956

144%

996

150%

3

911

137%

971 146%

1.031

155%

1.096

165%

4

986

148%

1.046 157%

1.106

166%

1.196

180%

5

1.061

160%

1.121 169%

1.181

178%

1.208

182%

Disposició transitòria quarta. Compatibilitats

1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial es produeix de manera progressiva i gradual i fineix 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 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. A aquestes persones se’ls complementa els ingressos fins arribar a
aquest import.
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2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, la renda garantida de
ciutadania és compatible amb les rendes del treball a temps parcial en els casos següents:
a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes
del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera. També inicialment, la segona persona del nucli familiar només té
dret a percebre, en concepte de fills a càrrec, l’import fixat per a la tercera persona
en la taula de la disposició transitòria tercera, és a dir, entre 75 i 100 euros mensuals,
d’acord amb el desplegament previst.
b) Persones que fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei siguin beneficiàries de la renda mínima d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de contractes de treball a temps parcial en els termes establerts legalment. En aquest cas,
l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera.
c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte de
treball a temps parcial amb uns ingressos inferiors a l’import corresponent de la
renda garantida de ciutadania. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda
garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera,
inicialment durant sis mesos.
3. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’increment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acreditades
de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.
Disposició transitòria cinquena. Sol·licituds de la renda mínima
d’inserció pendents de resolució o suspeses

Les sol·licituds presentades a l’empara de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la
renda mínima d’inserció, i que es trobin pendents de resolució o suspeses en la data
de l’entrada en vigor de la present llei es resolen amb el sistema de protecció que
estableix aquesta llei.
Disposició transitòria sisena. Vigència de les atribucions de la Comissió
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i de l’òrgan tècnic

Mentre no es desplega reglamentàriament la comissió a què fa referència l’article 21.4 i l’òrgan a què fa referència l’article 21.5, les funcions d’aquesta comissió
i d’aquest òrgan s’atribueixen a la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i a l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció establerts per la Llei
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Disposició transitòria setena. Absències justificades

Mentre no es desplega reglamentàriament aquesta llei, es consideren absències
justificades, a l’efecte de l’aplicació del que estableix l’article 7.1.c, les que estableix
la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, amb les
excepcions que estableixen les disposicions transitòries de la present llei.
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Disposicions finals
Disposició final primera. Desplegament reglamentari

El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, ha
d’iniciar els tràmits del desplegament reglamentari.
Disposició final segona. Partida pressupostària

1. El Govern ha d’incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat la partida pressupostària necessària per a garantir l’efectivitat de d’aquesta llei.
2. La Llei de pressupostos la Generalitat ha de fixar anualment la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el 15 de setembre de 2017.
Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comissió, Bernat Solé i Barril
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