
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel
president o presidenta de la Generalitat. D'acord amb l'anterior promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

En el balanç de resultats de la implantació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania, fruit del diàleg amb les persones vulnerables afectades, els punts d'assessorament, els treballadors
socials i les entitats socials, entre altres, s'ha constatat que el termini de carència d'ingressos és excessivament
llarg per a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Una de les causes de les denegacions de sol·licituds de la prestació respon a interpretacions restrictives de la
manca d'ingressos. Per a evitar que aquestes pràctiques persisteixin, atès que no es comptarà amb un
reglament de la Llei de la renda garantida de ciutadania fins el 2020, la formulació de la manca d'ingressos ha
de tenir una concreció més gran.

Finalment, l'increment de la privació material severa del 5% de la població a Catalunya al 6,5% ha d'ésser
superat amb l'aplicació plena sense restriccions de la dita llei.

 

Article 1. Modificació de l'article 4 de la Llei 14/2017

Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania,
que resta redactat de la manera següent:

«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. Tampoc no es computen com a
ingressos per a determinar el llindar econòmic els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l'indicador de renda de suficiència de
Catalunya, que siguin acreditats degudament.»

 

Article 2. Modificació de l'article 7 de la Llei 14/2017

Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 14/2017, que resta redactada de la manera
següent:

«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 dos 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.»
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Article 3. Modificació de l'article 8 de la Llei 14/2017

1. Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 14/2017, que resta redactada de la manera
següent:

«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 i que s'han de
computar de manera prorratejada per cada mes en què es perceben, independentment que s'abonin de manera
acumulada per períodes superiors.»

2. Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 14/2017, que resta redactada de la manera
següent:

«b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers dos 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.»

 

Article 4. Modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 14/2017

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de la disposició addicional quarta de la Llei 14/2017, que resta redactada
de la manera següent:

«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 dos mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda
garantida de ciutadania.»

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 17 de febrer de 2020

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

(20.049.030)
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