
 

 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA PRESTACIÓ D’INGRESSOS 

MÍNIMS 

Per què aquesta ILP?: 

 Perquè cal garantir ingressos mínims per a les persones sense feina ni recursos 

 Perquè l’atur i el treball precari continua castigant a milers de persones a Catalunya i a 

Espanya. 

 Perquè la desprotecció de les persones sense feina que no tenen ni dret a prestacions o subsidis 

d’atur supera el 45%. 

 Perquè el sistema de protecció social deixa sense cobertura a qui no ha treballat mai i a les 

persones en atur de llarga durada que perden les prestacions. 

 Perquè la Constitució espanyola determina que el Sistema Públic de Seguretat Social ha de 

garantir l’assistència i les prestacions socials en situacions de necessitat. 

 Perquè mentre moltes persones, que tenen el dret a treballar i a unes condicions laborals dignes, 

no disposin de recursos, els poders públics tenen la obligació de garantir rendes mínimes. 

Què demanem? 
- una prestació econòmica vinculada a la Seguretat Social que asseguri recursos mínims a les 

famílies en situació d’emergència social. 

- per a persones entre 18 i 65 anys amb ingressos inferiors a 486,45€ al mes 

- una renda de 426€ al mes 

Seria compatible amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a 

Catalunya? 
SI, les persones beneficiaries rebrien la Renda Garantida de Ciutadania per ser la prestació de major 

quantia (664€ al mes). 

- la part de prestació d’ingressos mínims (426€) la pagaria l’Estat i la diferència la Generalitat 

- l’estalvi de costos pel govern català s’haurà de destinar a intensificar la protecció a les persones 

amb més dificultat. 

CCOO continuem exigint la Renda de Garantia de Ciutadania  

Per què cal recollir signatures a Catalunya per la ILP per la Prestació 

d’Ingressos Mínims?: 

 Perquè manté el debat de la necessitat de la Renda Garantida de Ciutadania. 

 Perquè cal exigir als governs, català i espanyol, que assumeixin la seva responsabilitat i 

competència en matèria de protecció social i econòmica de les persones sense ingressos. 

 Perquè és el compromís de CCOO i de la ciutadania de lluitar contra l’exclusió social. 

 Perquè cal la conquesta de nous drets per a la millora de les condicions laborals i de vida i dels 

treballadors i treballadores.  


