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Aprovat el Dictamen sobre el desplegament de la
Llei de la renda garantida de ciutadania
Paraules clau
Renda garantida, Dictamen

Aprovat avui
En el seu dictamen aprovat avui el CTESC considera que aquest Projecte de decret
no ha de limitar la concessió de la prestació a les unitats familiars i/o de convivència
en funció de si comparteixen o no un mateix habitatge, ja que la finalitat de la renda
garantida de ciutadania és assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o
famílies que es troben en situació de pobresa.
Així, el CTESC entén que a una llar pot residir una única unitat de convivència o
diverses. En aquest darrer cas caldria reconèixer tants drets a la prestació de la
renda garantida de ciutadania com unitats de convivència hi resideixin, descomptant
de cada prestació un percentatge derivat de les despeses de subministraments
compartides i un altre percentatge, si és el cas, destinat al pagament d’un lloguer.
El CTESC considera que s’haurien de millorar els estímuls al treball per tal de
facilitar l’activació laboral de totes les persones beneficiaries de la prestació.

Observacions a l’articulat
El CTESC recomana que en el preàmbul es faci referència a la novetat que s’ha
inclòs en la norma en relació amb la compatibilitat de la prestació amb el contracte a
temps parcial per a les famílies nombroses.
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Sobre la naturalesa de l’RGC, el CTESC proposa que es reconegui sempre que “la
renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que estableix la llei,
que consta de dues prestacions econòmiques [...]”.
Recursos per a les prestacions de servei
El CTESC proposa afegir un apartat que expliciti que “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.”
Compatibilitats de l’RGC amb altres prestacions
El dictamen recomana afegir als ajuts compatibles amb l’RGC “les prestacions
econòmiques públiques i privades per a la promoció a l’autonomia personal i a la
dependència i els ajuts econòmics per al desenvolupament de l’autonomia personal
de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial”, atès que aquests
últims no estan previstos en la norma.
En els ajuts d’habitatge, el CTESC considera que els ajuts al lloguer també s’haurien
de regular i ser compatibles amb la renda garantida de ciutadania.
Així mateix, recomana que siguin compatibles amb l’RGC “els ajuts o prestacions
públiques adreçats a la conservació o manteniment de la llar o a la rehabilitació de
l’edifici on aquella s’ubica”.
El concepte de llar
El CTESC recomana que es considerin els habitatges o allotjaments particulars o
d’entitats, tant de propietat com de lloguer o d’ús cedit.
Sobre els requisits per accedir a la titularitat del dret a l’RGC
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Al llistat que proposa el text sobre persones que poden tenir accés a la prestació de
l’RGC, el CTESC proposa incorporar al perfil dels joves possibles receptors de
l’RGC també “aquells que tinguin els dos progenitors en presó”.
El CTESC també proposa afegir les “persones víctimes d’explotació sexual o tràfic”.
Taules de coordinació territorial
El CTESC proposa que les taules de coordinació territorial de caràcter representatiu
es reuneixin com a mínim trimestralment i, en tot cas, quan sigui requerida la seva
convocatòria per part de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de
Ciutadania, en lloc de deixar la freqüència de les reunions exclusivament al criteri
d’aquesta Comissió.
Pagament de la prestació
El CTESC proposa que es faci constar la data límit de pagament de la prestació una
vegada vençut el mes que diu la norma.
El CTESC proposa afegir al decret, com consta en la Llei, que “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. La prestació
econòmica de la renda garantida de ciutadania resta exempta de tributació en els
termes establerts per la normativa fiscal.”
Enllaç al text del dictamen

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284, 08009 Barcelona | Tel. 93 270 17 80 | Fax 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat | ctesc@gencat.cat | Twitter | Flickr | Linkedin

