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ESMENES, PROPOSADES PER LA COMISSIÓ PROMOTORA ILP, A LA LLEI 

14/2017, DEL 20 DE JULIOL, DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

Per intentar incidir positiva i favorablement en la solució dels problemes detectats 

durant els primers mesos de vigència de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda 

garantida de ciutadania la pròpia administració podria revisar les resolucions 

administratives, i, si això no és possible per que l’ administració diu que no hi ha base 

legal per fer-ho, s’ haurien de plantejar les esmenes a la Llei que es creguin convenients 

per part dels grups parlamentaris, i que l’ administració actuï d’ acord i amb els efectes 

derivats de les modificacions legals. 

Seguidament, i a tipus de llistat dels problemes detectats, es proposen les següents 

esmenes, QUE ES REMARQUEN  EN LLETRA NEGRETA I CURSIVA: 

 

PRIMERA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ.  

L’ article 4.1. de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, 

queda redactat del següent tenor literal 

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 per a les famílies nombroses 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. 

MOTIVACIÓ 

S’ equipara les famílies nombroses a les famílies monoparentals amb fills a càrrec, que , 

des de la imprescindible protecció dels nens i nenes estan en una situació equiparable a 

la que poden estar els nens i nenes d’ una família monoparental. 

………………………………….. 

SEGONA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ.  

Es modifica l’ apartat 2 de l’ article 4 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 

garantida de ciutadania. 
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“Article 4  

Caràcter complementari i subsidiari de la renda garantida de ciutadania 

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. 

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”. 

MOTIVACIÓ 

El fet de tenir dret a una altra prestació o ajut públic no és a la llei una causa de 

denegació de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, com així ha  

considerat l’ administració en nombrosos expedients de sol·licitud; però si és una 

obligació sol·licitar-la. Aquest és el sentit de algunes de les previsions de l’ article 4 i de 

l’ article 11 de la mateixa Llei. 

..................................... 

TERCERA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ.  

Es modifica l’ apartat 1 de l’ article 6 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 

garantida de ciutadania. 

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 un vincle conjugal o de parella estable, o 

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. 

Les persones sense sostre han d’ aportar la documentació que acrediti que estan 

acollits a programes socials de suport a les persones sense sostre. 
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MOTIVACIÓ  

Les persones sense sostre no cal que acreditin l’ existència d’ unitat familiar, però sí 

acreditin que estan acollits a programes socials de suport a les persones sense sostre. 

…………………………… 

 

CUARTA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ.  

L’ article 8.1. a)  de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, 

queda redactat del següent tenor literal 

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. A aquest efectes no es computen, en el seu cas, l’ import mensual 

del lloguer  o del cost de la hipoteca  del domicili habitual. 

MOTIVACIÓ 

Per la mateixa raó que no computa com a patrimoni el domicili habitual; són 

nombrosíssimes les sol·licituds que han estat denegades per no complir el requisit de 

carència de recursos econòmics els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, i és per això que 

cal precisar que computa i que no computa a aquests efectes.  

......................................................... 

 

CINQUENA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ.  

L’ article 8.1. b). de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, 

queda redactat del següent tenor literal 

Article 8  

Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a la renda garantida de 

ciutadania 
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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: 

……………… 

b) El patrimoni, de qualsevol tipus, llevat de l'habitatge habitual i el vehicle i el pàrquing 

que s’ utilitzin de forma habitual.  

MOTIVACIÓ 

Per la mateixa raó que no computa com a patrimoni el domicili habitual; són 

nombrosíssimes les sol·licituds que han estat denegades per no complir el requisit de 

carència de recursos econòmics els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, i és per això que 

cal precisar que computa i que no computa a aquests efectes.  

……………………………………….. 

 

SISENA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ. Sobre l’ avaluació dels requisits i de les prohibicions per accedir a la 

RGC  en el moment de fer-se (treball a temps complert) 

L’ article 26 apartat 4 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de 

ciutadania, queda redactat del següent tenor literal 

Article 26  

Resolució administrativa de les sol·licituds 

4. El dret d'accés a la renda garantida de ciutadania té efectes econòmics des de la data 

de presentació de la sol·licitud. Aquelles circumstancies que es produïssin de forma 

sobrevinguda després de feta la sol·licitud i durant la tramitació de l’ expedient 

administratiu no podran comportar la denegació de la sol·licitud, sens perjudici dels 

efectes que puguin tenir des de la data que s’ hagin produït. 

MOTIVACIÓ 

L’ administració, en la tramitació dels expedients administratius de sol·licitud de la renda 

garantida de ciutadania, esta denegant algunes sol·licituds en la mesura que la persona 

sol·licitant ha obtingut un contracte de treball a temps complert després de fer la 

sol·licitud de la RGC però abans de dictar-se la resolució administrativa, convertint una 

circumstància posterior en un requisit previ; aquest és el sentit de les previsions dels 

articles 13.1. a) i 10 .5 de la mateixa Llei. 

…………………………………. 
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SETENA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ 

El quadre de l’ apartat 2 de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 14/2017, de 20 

de juliol, de la renda garantida de ciutadania, queda redactada del següent tenor 

literal 

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 adults 846 126% 906 135% 966 144% 996 150% 
 

921 137% 981 146% 1.041 155% 1.096 165% 

4 996 148% 1.056 157% 1.116 166% 1.196 180% 

5 1.071 160% 1.131 169% 1.191 178% 1.208 182% 

 

MOTIVACIÓ 

En el text de la Llei aprovat pel Parlament ja hi constaven les quantitats de l’ anterior 

quadre, quantitats que varen ser objecte de modificació posteriorment; ara cal 

recuperar les quanties inicialment aprovades. 

…………………………… 

 

VUITENA ESMENA  

DE MODIFICACIÓ.  

La Disposició Transitòria quarta apartat  2.a). de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania, queda redactada del següent tenor literal 

Disposició transitòria Quarta  

Compatibilitats 

..................................... 

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 i famílies nombroses. 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 
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disposició transitòria tercera. També inicialment, la segona persona de la unitat 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. 

MOTIVACIÓ 

S’ equipara les famílies nombroses a les famílies monoparentals amb fills a càrrec, que , 

des de la imprescindible protecció dels nens i nenes estan en una situació equiparable a 

la que poden estar els nens i nenes d’ una família monoparental. 

……………………………….. 

 

NOVENA ESMENA  

D’ ADDICIÓ. Sobre la no aplicació de les circumstàncies produïdes abans de l’ entrada 

en vigor de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. 

S’ addiciona una nova Disposició Transitòria ……., del següent tenor literal 

Disposició Transitòria ........ 

La Llei de la renda garantida de ciutadania va derogar la Llei 10/1997, de 3 de juliol, 

de la renda mínima d’ inserció. Les circumstàncies que s’ haguessin pogut produir en 

expedients administratius anteriors a l’ entrada en vigor de la Llei 14/2017, no podran 

ser tinguts en compte a l’ hora d’ avaluar i, en el seu cas, reconèixer el dret a accedir a 

la renda garantida de ciutadania, com sí ha fet l’ administració en alguns casos. 

MOTIVACIÓ 

L’ administració ha denegat algunes sol·licituds aplicant circumstàncies de la Llei  

10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’ inserció, quan aquesta llei ja esta 

derogada. 

……………………………….. 

 

DESENA ESMENA 

D’ ADICIÓ 

S’ addiciona una nova Disposició Transitòria……., del següent tenor literal: 

Disposició Transitòria ........ 

1.- Les previsions contingudes en aquesta Llei de modificació de la Llei 14/2017, de 20 

de juliol, de la renda garantida de ciutadania, obliguen a l’ administració de la 

Generalitat  a revisar les resolucions administratives denegatòries ja dictades, tan de 

les prestacions de la renda garantida de ciutadania , com de les prestacions 
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complementàries de la Llei 13/2006, de de 27 de juliol, de prestacions socials de 

caràcter econòmic, i ha dictar, sí es el cas, nova resolució administrativa estimatòria 

de la sol·licitud, que tindrà efectes econòmics que hauria d’ haver tingut si hagués 

estat estimatòria inicialment. 

2.- Les previsions contingudes en aquesta Llei de modificació de la Llei 14/2017, de 20 

de juliol, de la renda garantida de ciutadania, tenen efectes retroactius de 15 de 

setembre de 2017 per aquelles prestacions econòmiques reconegudes amb efectes de 

15 de setembre de 2015 i també tenen efectes des de la data de l’efectivitat del dret a 

percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i les prestacions 

complementaries de les Disposicions Addicionals segona i tercera de la Llei 14/2017. 

3.- El dret a compatibilitzar rendes de treball a temps parcial sí el nucli familiar té la 

condició de famílies nombrosos tindrà  efectes econòmics des de la data de la sol·licitud 

de la prestació de la renda garantida de ciutadania. 

MOTIVACIÓ 

Per aquelles esmenes a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de 

ciutadania, que tenen per objecte resoldre qüestions d’ interpretació i aplicació de la 

Llei es, donat el caràcter de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, 

necessari  donar-li els efectes inicialment previstos a la pròpia Llei. 

 


