
Llei  19/2017,  de  20  de

desembre,  de  la  Generalitat,  de

Renda  Valenciana  d 'Inclusió

Decret  Llei  4/2020,  de  17  d 'abril,  del

Consell,  de  mesures  extraordinàries

per  fer  front  a  la  crisi  produïda  per  la

COVID-19

A partir de l'article 6 del Decret Llei 4/2020, es modifiquen
els articles 11.1. a) i b); 15 i 16 de la Llei 19/2017

De  naturalesa  econòmica,  dirigida  a

les  unitats  de  convivència  en

situació  de  risc  d 'exclusió  social  i  no

arriben  a  l’import  de  la  renda  de

garantia  d’ingressos  mínims

Com era l'article

11.1. a)

Com serà l'article

11.1. a)

De naturalesa econòmica o professional,

dirigida a les unitats de convivència en

situació de risc d'exclusió social i no

arriben a l’import de la renda de garantia

d’ingressos mínims

De  naturalesa  econòmica,  dirigida  a

garantir  el  dret  a  la  inclusió  a  les

unitats  de  convivència  en  situació  de

risc  d 'exclusió  social  i  no  arriben  a  la

renda  de  garantia  d’inclusió  social

Com era l'article

11.1. b)

Com serà l'article

11.1. b)

De naturalesa econòmica o professional,

dirigida a garantir el dret a la inclusió a

les unitats de convivència en situació de

risc d'exclusió social i no arriben a la

renda de garantia d’inclusió social

http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/04/Decret-Llei-4-2020.pdf


Els  ingressos  mínims  garantits  es

definiran  com  a  percentatges  del

SMI  en  dotze  mensualitats  d 'acord

amb  els  membres

Com era l'article

15

Com serà l'article

15

Com era l'article

16

Com serà l'article

16

Excepcionalment, no es computaran les

quantitats que, una vegada concedida la

prestació, puguen percebre's durant un

màxim de tres mesos, sempre que siguen

inferiors al SMI, actualitzat amb l'IPC

Els ingressos mínims garantits es

definiran com a percentatges del SMI,

actualitzat amb l'IPC, en dotze

mensualitats d'acord amb els membres

Excepcionalment, no es computaran les

quantitats que, una vegada concedida la

prestació, puguen percebre's durant un

màxim de tres mesos, sempre que siguen

inferiors al SMI en còmput mensual


