Dictamen 04/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de
juliol, de la renda garantida de ciutadania.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 17 de gener del 2020.
El Projecte de decret té per objecte desplegar la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda
garantida de ciutadania. La finalitat de la renda garantida de ciutadania és 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.
Per una part, es regulen les qüestions sobre les que la llei estableix un mandat explícit de
desplegament. Entre d’altres:


S’estableixen les excepcions en les que tenen dret a la renda garantida tot i no complir els
requisits establerts perquè concorren circumstàncies extraordinàries per les quals es troben
en una situació d’especial necessitat.
 S’estableix el procediment de participació en la tramitació, la gestió, l’execució i el
seguiment dels plans d’inserció laboral i inclusió social de les administracions locals i les
entitats del tercer sector, degudament acreditades.
 S’estableix l’òrgan encarregat de la gestió econòmica, administrativa i l’òrgan de gestió de
les resolucions d’atorgament i retirada.
 Es regula la comissió Interdepartamental de la renda garantida de ciutadania que gestionarà
la planificació, l’avaluació i l’orientació.
 Es regula l’òrgan tècnic que executa els acords de la comissió Interdepartamental i actua
com a òrgan de suport d'aquesta en l'exercici de les seves funcions de coordinació, de gestió
i de seguiment.
 Es crea un fitxer únic de dades personals de totes les prestacions socials de caràcter
econòmic, inclosa la renda garantida de ciutadania.
 Es defineixen els casos en què es pugui excloure l’obligació de mantenir-se inscrits al
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i no rebutjar una oferta de treball adequada.
 Es desplega la constitució d’organismes de coordinació, d'àmbit municipal, comarcal o
regional per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions que deriven de l'aplicació de la
renda garantida de ciutadania en l'atenció social primària.
 Es regula els casos en què resideix en una mateixa llar més d'una unitat familiar destinatària
de la renda garantida de ciutadania a què fa referència la Disposició addicional cinquena.
Per una altra, es regulen qüestions que requereixen de concreció i determinació per a una millor
i més efectiva aplicació de la prestació. Entre d’altres:




Es regula el còmput dels ingressos de la unitat familiar en els casos d’especial
vulnerabilitat. Per exemple, en els casos de víctimes de violència masclista en l’àmbit de la
llar, persones en risc d’exclusió social, refugiats i dels demandants de protecció
internacional, etc.
Es regula la qualificació d’ingressos destinats a garantir les necessitats bàsiques per a una
vida digna, en quant a l’aplicació de deduccions per ingressos, etc.








S’especifica el tractament dels contractes, pel que fa a la compatibilitat de les rendes del
treball amb la renda garantida. Especificar el còmput dels contractes, que serà per dies
cotitzats i tenint en compte únicament els dies de cotització efectiva.
Es clarifica els imports concedits en els casos de famílies monoparentals amb fills a càrrec.
Així com en els casos de les unitats familiars amb algun membre major de 55 anys amb
contracte laboral després d’un període d’inactivitat laboral de 24 mesos o superior o
provinents de situacions de crisi empresarial.
S’estableix el tractament dels ingressos per contractes laborals que poden modificar o
suspendre la prestació. Així, només deduirà de la prestació l’import corresponent de la
renda garantida de ciutadania de forma prorratejada, en fraccions mensuals, a partir del
moment en què s’acumulin seixanta dies cotitzats.
Es concreta el caràcter de permanència en un servei residencial (temporal o permanent).
Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de la persona
i no del tipus de servei.

