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GRUP PARLAIVIENTARI SOCIALlSTES I UNITS PER AVANCAR
GRUP PARLAMENTARI D'ESOUERRA REPUBLICANA
GRUP PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA
GRUP PARLAMENTARI CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN
NOU CICLE PER GUANYAR
GRUP PARLAMENTARI CATALUNYA EN COMU PODEM
GRUP PARLAMENTARI CIUTADANS
SUBGRUP PARLAMENTARI PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Benvolguts senyors/es

En el dia d'avui registrem una nova proposta d'esmena de lectura única.

Aquesta esmena de lectura única que s'adjunten amb la present nota modifica
I'article 4, apartat 1 "Carácter complementari i subsidiari de la renda
garantida de ciutadanía" i la Disposició transitoria quarta. Compatibilitats.
apartat 1 de la lIei de la Renda garantida de Ciutadania.
Davant la situació de la pandémia i la previsió d'agreujament de la pobresa i exclusió
social esperem que iniciin el més aviat possible el treball per al seu registre .
Tarnbé els manifestem la nostra disposició a I'dialeg per via telematica o presencial
amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renta Garantida de Ciutadania
Ouedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment. Tel 661390670. Correu
electrónic ilprcg@gmail.com
Barcelona 29 juliol2021
En representació de la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania els
saluda atentament:
Diosdado Toledano González
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L' ARTIClE 4, APARTAT 1 "CARÁCTER COMPLEMENTARI I SUBSIDIARI DE LA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANíA" I LA DISPOSICIÓ TRANSITO~IA_ CUARl~ "~OMPATIBllITATS",
APARTAT 1. DE LA LLE114/2017 DE 20 DE JUlIOL 2017 DE LA RGC, A TRA
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La Ilei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania en I'article 4. ap rrt~P~~s.~~~I.~ix la comR~tibilitat i
complementarietat d'aquesta prestació amb les rendes de la feina a temp-s-pcrrciat;-qua-n~els ingressos siguin
inferiors a elllindar de I'indicador de renda de suficiencia de Catalunya (IRSe). Tot i que inicialment només és
compatible per a les famílies monoparentals amb fills a carrec, s'estableix que I'aplicació d'aquesta
compatibilitat finalitza amb la seva generalització amb totes les rendes de treball derivades de contracte a
temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSe.
Des de I'aprovació de la Ilei 14/2017, de 20 julio!, de la Renda Garantida de Ciutadania han transcorregut
més de quatre anys. El període de transitorietat sobre la complementarietat"'de la prestació amb les rendes
a temps parcial no pot mantenir-se indefinidament, ja que incompleix la voluntat explicitada en la propia lIei
sobre la generalització d'aquesta compatibilitat.
D'altra banda, I'increment de la pobresa i la precarietat laboral es manifesta particularment en les persones
amb contractes a temps parcial amb ingressos inferiors a elllindar de l'IRSe.
Per tant, creiem que ha de finalitzar-se aquesta transitorietat posant data a la generalització de la
compatibilitat de les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a el lIindar de I'IRSC amb la
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania. Amb aquest objectiu presentem les esmenes a I'article 4,
apartat 1 i la disposició transitoria quarta, apartat 1.

CONTINGUT DE LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ:
Amb la modificació de I'apartat 1, de I'art 4, el seu nou redactat queda d'aquesta manera (en negreta els
canvis):
Article 4. Caracter complementari i subsidiari de la renda garantida de ciutadania
1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementaria amb les rendes de la feina a temps
parcial, quan els ingressos siguin inferiors a el llindar de I'indicador de renda de suficiencia de Catalunya.
Inicialment, només és compatible per a les famílies monoparentals amb fills a carrec i I'aplicació de la
compatibilitat finalitza amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb
totes les rendes de la feina derivades de contracte a temps parcial abans de 1'1 de gener de 2022. En aquest
cas, la prestació economica de la renda garantida de ciutadania és per I'import de la diferencia entre les
rendes de la feina i I'import de la prestació.
Amb la modificació de I'apartat 1, de la Disposición transitoria cuarta, el seu nou redactat queda d'aquesta
manera (en negreta els canvis):
Disposició transitoria quarta. compatibilitats
1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes de la feina a temps parcial es
produeix de forma progressiva i gradual i finalitza abans de 1'1 de gener de 2022 amb la generalització de la
complementarietat amb totes les rendes derivades de contractes a temps parcial per a totes les persones
que no disposin d'una quantitat de ingressos, rendes o recursos economics considerada mínima per atendre
les necessitats basiques d'una vida digna, d'acord amb I'import corresponent de la renda garantida de
ciutadania. A aquestes persones es els complementen els ingressos fins a arribar a aquest importo
Barcelona, 29 juliol 2021
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

