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INFORMACIÓ SOBRE LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA POPULAR PER UNA RENDA 

GARANTIDA DE CIUTADANIA 

 

Davant l’augment de la pobresa a Catalunya: un de cada cinc catalans té 

rendes inferiors a la llindar de la pobresa, CCOO de Catalunya i altres entitats 

hem impulsat una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una Renda Garantida 

de Ciutadania (RGC), com a resposta a la pobresa i l’exclusió social. 

 

QUÈ ÉS UNA ILP: 

La ILP és la màxima expressió de la democràcia participativa i consisteix en la 

possibilitat de que la ciutadania presenti iniciatives de llei al Parlament 

avalades per un determinat nombre de signatures (50.000 per a iniciatives al 

Parlament de Catalunya, com aquesta) 

 

PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA UNA RGC A CATALUNYA: 

Perquè una RGC és la resposta eficient i justa a la pobresa i l’exclusió social. 

Perquè les persones o famílies en situació de pobresa puguin accedir a una 

renda que els asseguri uns mínims de vida digna i la cobertura de les seves 

necessitats bàsiques, tal i com reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Perquè actualment, més de 120.000 llars a Catalunya no tenen cap tipus 

d’ingrés. El nombre de persones a l’atur no para de créixer, i ja són prop de 

665.000 les persones registrades a l’atur (900.000 segons l’Enquesta de Població 

Activa (EPA)) a casa nostra, de les quals només 441.000 tenen algun tipus de 

protecció econòmica per atur. 

Perquè la pobresa i el risc d’exclusió social creix i és imprescindible l’actuació 

pública per a evitar la fractura social, amb la garantia de rendes de 

subsistència. 
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Perquè calen nous ajuts econòmics ja que la necessitat de protecció 

augmenta al temps que es retallen els serveis públics, les prestacions i subsidis 

per atur i s’endureixen els requisits per accedir a la Renda Mínima d’Inserció 

(RMI). Les persones a l’atur sense ingressos si no tenen “altres problemes socials” 

o no estan en “situació de pobresa extrema” no tenen dret a la RMI. Perquè 

des de l’exclusió social i la pobresa no hi ha igualtat social, ni accés als drets i 

béns socials, no existeix la llibertat individual i es retallen les llibertats 

col·lectives. 

Perquè la RGC pretén empoderar les persones i potenciar l’autonomia 

personal, familiar, econòmica i social. 

Perquè la RGC, de forma complementària a altres polítiques socials, 

educatives, d’ocupació, de protecció, de família, de salut, d’habitatge... ha 

de contribuir a la cohesió social. 

 

 

QUÈ ÉS LA RGC: 

La RGC és un dret previst a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya: “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen 

dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri els 

mínims d’una vida digna” 

 

La RGC és un dret subjectiu de totes les persones que compleixin els següents 

requisits: 

- majors de 18 anys 

- que visquin legalment a Catalunya i ho facin de forma continuada un mínim 

de 12 mesos abans de la sol·licitud 

- sense ingressos superiors al mínim garantit que equival a la quantia de 

l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC) i que és de 664€ al 

mes o 7.967,73€ a l’any el 2013, com a mínim durant els 4 mesos anteriors a la 

sol·licitud. 
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Es un dret personal, però els ingressos mínims garantits depenen del nombre de 

membres de la unitat familiar: 

 

Membres unitat 

familiar 
Límit d’ingressos Prestació 

1 persona 7.967,73 €/any 664 €/mes 

2 persones 13.545,14 €/any 1.129 €/mes 

3 persones 19.122,55 €/any 1.594 €/mes 

 

Per cada membre addicional cal sumar el 70% de l’IRSC (5.577,41 €/any per 

2013) per determinar el límit d’ingressos i el 70% de la prestació (465 €/mes) 

 

 

Si es disposa de rendes inferiors al mínim garantit en funció del nombre de 

membres de la unitat familiar, es tindrà dret a la RGC fins a la quantia màxima. 

 

 

La durada de la RGC es prolongarà mentre s’acrediti la situació de necessitat i 

es compleixin els requisits. 

 

 

RECOLLIDA DE SIGNATURES DE LA ILP: 

Es durà a terme a les diverses Meses ubicades per tot el territori entre els mesos 

d’abril i juliol, tot i que es prolongar durant més mesos.  

A partir del dia 22 d’abril, als vestíbuls dels locals de les Unions i a la seu central 

de CCOO s’instal·laran Meses de recollida de signatures, així com als centres 

de treball. 

S’han de recollir moltes més de les 50.000 signatures mínimes exigides per a 

presentar la ILP, per a demostrar la voluntat i el compromís de la ciutadania de 

lluitar contra l’exclusió social i per a forçar un canvi de les polítiques de 

retallades de drets com a única eina de gestió pressupostària que desatenen 

les necessitats de les persones. 

 


