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1- Introducció

La Renda Garantida de Ciutadania (en endavant RGC) i l’Ingrés Mínim Vital (en endavant IMV) són dues
prestacions aprovades en els darrers anys pels governs de Catalunya i estatal, respectivament. Ambdues
prestacions pretenen oferir una resposta política a les situacions de manca d’ingressos i pobresa, així com
servir de palanques d’inclusió, oferint elements per facilitar la inserció laboral.

Ambdues normes tenen el seu origen en una important reivindicació ciutadana, vehiculada a través de CCOO
i UGT i també d’altres moviments socials. En aquestes campanyes es van mobilitzar un important nombre de
signatures (més de 120.000 en el cas de la RGC i més de 710.000 en el cas de la ILP per una renda mínima
estatal) per tal de reclamar les corresponents Iniciatives Legislatives Populars (ILP). En el cas de la RGC, a
més, la ILP tenia com a objectiu fer efectiu l’art. 24.3 de l’Estatut d’Autonomia en el qual es garanteix, a les
persones i famílies en situació de pobresa, el dret a rebre aquesta prestació, prevista tot i que encara no
creada en el moment d’aprovar l’Estatut.

La RGC va ser aprovada el 2017 (Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania), tot i que
ha registrat un desenvolupament normatiu posterior, especialment amb l’aprovació del seu reglament, l’abril
de 2020. (Decret 55/2020 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017 de la RGC)

D’altra banda, l’IMV va ser aprovat el mes de maig de 2020, en plena pandèmia, amb el reial decret 20/2020.
Aquesta norma va ser objecte de modificacions posteriors, de caràcter menor, i superat el tràmit parlamentari i
amb alguns canvis respecte el decret, es va validar com a llei el desembre de 2021 (Ley 19/2021, de 20 de
diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital).

Amb la posada en marxa d’aquestes prestacions s’han anat evidenciant alguns problemes que tenen a veure
amb  el  disseny  i  altres  relacionats  amb  la  gestió.  D’altra  banda,  la  situació  de  pandèmia  ha  alterat
sensiblement el context que hi havia quan es va dissenyar la RGC. Per tant, creiem que ara és un bon
moment per analitzar si s’estan complint els objectius als quals es pretenia donar resposta amb aquestes
polítiques  públiques.  Per  aquest  motiu,  presentem  aquest  informe  en  el  que  mostrarem  els  principals
elements  distintius  d’aquests  dos  instruments,  l’estat  de  la  seva  implementació,  així  com  algunes
recomanacions per a la seva millora.

Atesa la manca de dades disponibles i la insuficient actualització de les mateixes, factor que ha limitat la
nostra aproximació, hem optat per combinar l’ús de dades publicades per les corresponents administracions
públiques amb l’ús de dades que hem trobat gràcies a la lectura de la bibliografia disponible de diverses
organitzacions, institucions i entitats que han estudiat la implementació d’aquests instruments. Amb aquesta
combinació en l’enfocament, d’ús de fonts administratives   i  d’ús de dades ja treballades per altres, hem
intentat superar les limitacions inicials que  ens venien donades per la manca de transparència en les dades
relatives, tant pel que fa a la RGC com a l’IMV. Finalment, la dificultat en l’accés a dades actualitzades,
condiciona que una part de les dades es correspongui amb la situació a l’any 2020 i que l’evolució a l’any
2021, la interpretem en base a dades i estudis d’altres organismes.
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2- Resum executiu

1- La RGC i l’IMV representen important avenços en la lluita contra l’erradicació de la pobresa malgrat s’ha
evidenciat la seva insuficiència, tant en quant a cobertura com en quant a suficiència de la prestació. Aquest
dèficit l’ha pronunciat l’impacte de la pandèmia i es veu agreugat per la congelació de l’IRSC en un entorn de
fort creixement de la inflació.

2-  Tant  la  RGC  com  l’IMV  són  instruments  de  garantia  d’ingressos  i  tenen  una  estructura  similar:
garanteixen el cobriment de les rendes fins a arribar a un llindar determinat d’ingressos, que ve determinat per
la composició de la llar.

3- Es fa necessari abordar l’encaix entre la RGC i l’IMV (totes dues prestacins es consideren subsidiàries i
es  defineixen  com  a  prestacions  d’últim  recurs).  La  seva  complementarietat  encara  no  ha  estat
desenvolupada normativament, ni s’ha resolt a nivell administratiu. Pel que fa els recursos pressupostaris, la
introducció de l’IMV hauria de permetre una ampliació de la xarxa de protecció social a Catalunya, i no un
estalvi com suggereixen els recent aprovats comptes de la Generalitat

4-  Cal  impulsar  una  reducció  de  les  dificultats  administratives i  facilitar  el  dret  a  la  prestació.
L’interoperabilitat entre les administracions públiques hauria de reduir el nombre de documentació necessària
pel reconeixement del dret. En el mateix sentit, una finestreta única és necessària per agilitzar tràmits i per
una orientació més eficient, que vagi més enllà de les competències de cada administració pública.

5- La situació de pobresa i desigualtat ha augmentat des de la irrupció de la pandèmia i és en aquest
context canviant que els instruments de garantia de rendes juguen un paper fonamental per garantir el dret a
la subsistència i per reduir desigualtats. 

6-  El  context  d’augment  de  la  precarietat  en  el  treball  i  de  l’increment  de  trajectòries   laborals
intermitents,  en  la  que  s’alternen  etapes  d’ocupació  amb  etapes  d’atur  o  inactivitat,  fa  que  sigui  molt
necessari incrementar i definir millor les vies de complementarietat entre la percepció de la RGC i l’IMV amb el
treball remunerat.
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3- Context de sortida i impacte de la pandèmia

En aquest apartat analitzem el context econòmic des de l’aprovació de les lleis que donen forma a la RGC i a
l’IMV fins a  l’actualitat,  posant  de relleu l’efecte  que ha tingut  a nivell  socioeconòmic la pandèmia de la
COVID-19. Aquest té molt a veure amb el profund impacte de la Gran Recessió i la resposta política que se li
va donar, que limità la recuperació i resiliència de la població més afectada al llarg del període de creixement
econòmic iniciat el 2014, deixant-la en situació de vulnerabilitat davant el fort impacte de la crisi sanitària i
econòmica iniciada al març de 2020. La recent aprovació de la reforma laboral i l’increment sostingut del
Salari  Mínim  Interprofessional  són  mesures  de  millora  però  que  incideixen  en  un  context  sociolaboral
fortament depauperat.

La resposta a l’anterior crisi, amb retallades en les polítiques de protecció social i la desregulació dels mercats
de treball, afeblint elements estructurals com «els salaris mínims, els costos de l’acomiadament o l’extensió
de la negociació col·lectiva»1, va condicionar que el període de recuperació ho fos exclusivament en termes
econòmics, que no socials. Pel que fa els salaris, el  2019, onze anys després de l’esclat de la bombolla
immobiliària, aquests eren inferiors en un 6,2% als que es pagaven el 2008 per la mateixa feina.» 2, al que s’ha
d’afegir  l’increment  de  la  precarietat  en  la  contractació.  Un  informe  recent 3 mostra  com  en  l’escenari
prepandèmic tan sols un 28,3% dels assalariats a l’estat estaven exemptes d’algun tipus de carència laboral.
La precarietat,  temporalitat  i  intermitència  laboral  s’acaben traslladant  indefectiblement  a  les condicions i
expectatives de vida de la ciutadania. 

Així el risc de pobresa que el 2014 es situà en el 27,7%, es va estancar l’any 2016 amb taxes molt superiors a
l’any 2008, inici d’una crisi econòmica que deixà «un impacte persistent en el benestar econòmic de moltes
famílies a Catalunya»4. Ho recull amb encert Sara Ayllon en un Informe sobre l’impacte de la COVID-19 en la
pobresa: «Els anys de bonança econòmica anteriors a la pandèmia no es van traduir en millors condicions de
vida per a les famílies més vulnerables». És més, la manca de distribució de la riquesa  generada al llarg dels
6 anys de creixement, van donar continuïtat o fins i tot aprofundir el marc en el que impactà la crisi de la
COVID-19 que avui fa albirar que «les taxes de pobresa dels propers anys no tinguin precedents en la història
recent de Catalunya» 5.

1 AYALA, Luis, CANTÓ, Ollga. «Radiografia de medio siglo de desigualdad en España. Características y 
factores que explican que España sea uno de los países más desiguales de Europa». Fundación ‘La 
Caixa’. Desigualdad y pacto social. Informe 01. Gener 2022

2 CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO. «Los costes económicos y sociales de la inestabilidad en el 
empleo y las reformas laborales de 2010 y 2012». Secretaria Confederal de Estudios y Formación 
Sindical de CCOO. Novembre 2021

3 GABINETE ECONÓMICO DE CCOO. INSTITUTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
«La precariedad laboral en España. Una doble perspectiva». Confederación Sindical de CCOO. 
Novembre, 2021 

4 AYLLÓN, Sara. «L’impacte de la COVID-19 en la pobresa a Catalunya». Nota d’Economia 106. Revista 
d’economia catalana i de sector públic. Número 106 Monogràfic. Els efectes econòmics i socials de la
COVID-19. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Hisenda. Setembre 2021. Pàg. 123

5 Ibidem. Pàg. 130
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Com mostra un informe recent del Banc d’Espanya6, al maig de 2020, la major part de les persones vivien en
llars que havien perdut un 16% dels seus ingressos mensuals. Però si les llars del quintil superior van perdre
tan sols el 6,8%, el 20% més pobre, va perdre un 27% de la seva renda disponible. Hi ha qui parla d’aquest
context com el d’un «desavantatge social acumulatiu7» i la realitat és que va ploure sobre mullat per a les
persones més vulnerables, i  a més ho va fer  en  diversos fronts. Així  les persones més precàries tenien,
davant la pandèmia, menys reserves econòmiques, més riscos pel caràcter eminentment presencial de les
seves feines, menors prestacions pels seus baixos salaris, pitjors condicions d’habitatge i major bretxa digital,
el que comportà problemes afegits en la tramitació administrativa d’ajuts i prestacions.

Com destaca la Fundación FOESSA8 en un informe recent, els factors d’exclusió que aprofundeix la pandèmia
són diversos:

 Es produeix un augment de l’atur però, sobretot, es produeix un increment de la precarietat. En una
de cada cinc llars, la persona  que té major nivell d’ingressos es troba activa però amb inestabilitat
laboral greu.

 El dret a l’habitatge es fa encara més difícil de satisfer i augmenta el nombre de famílies que, un cop
pagades les despeses relacionades amb l’habitatge, entra en situació de pobresa (el 14,2% a l’estat
per un 11,1% el 2018).

 La crisi sanitària i social sovint es retroalimenten, augmentant el nombre de llars que han interromput
un tractament mèdic per no poder assumir les seves despeses (el 13,1% de les famílies mentre que
el 2018 era del 7,5%). 

 La pandèmia tensa les relacions a la llar. El nombre de llars que considera dolenta la situació de les
relacions a la llar, tot i que baixa en termes relatius, s’ha multiplicat per tres des de 2018, i representa
l’1,5% de les llars. 

Estadísticament la situació queda recollida parcialment en l’evolució dels indicadors de pobresa o exclusió
social que incorpora la taxa AROPE (En Risc de Pobresa o Exclusió Social, en les seves sigles en anglès).
Malgrat no disposem encara de les dades del 2021, sí que es pot apreciar com, en els darrers anys, s’havia
produït una reducció suau de la taxa amb una millora de la pobresa i exclusió social, i com, el 2020, tornà a
augmentar en un canvi de tendència que previsiblement romangué al llarg de l’any passat.

6 MARTINEZ-BRAVO, Monica. SANZ, Carlos. «Inequality and psychological well-being in times of 
Covid-19: Evidence from Spain». Banco de España. Documentos de Trabajo Nº 2204. Enero 2022

7 Fundación FOESSA. «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. 
Conclusiones». Colección de Estudios 50. Gener 2022 

8 Fundación FOESSA. «Sociedad expulsada y derecho a ingresos». 2021 Análisis y Perspectivas. Octubre
2021
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  Gràfic 3.1. Evolució de la taxa AROPE (en taxes anuals estatals)

 

Font: :Elaboració pròpia a partir dades EU-Statistics on Income and Living Conditions (Eurostat) 

Per assolir un major nivell de detall, mostrem l’evolució històrica recent de la taxa AROPE per Catalunya,
desagregada pels tres components que la conformen i que són: la taxa de risc de pobresa, la baixa intensitat
de treball i la privació material severa.

Gràfic 3.2. Evolució Taxa AROPE i dels seus components, per Catalunya

  

Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat
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També en aquest cas podem constatar un empitjorament per a tots els components que conformen la Taxa
AROPE, tant el de pobresa per insuficiència de  rendes en relació al llindar de pobresa, com en els d’exclusió
social amb un enfocament multidimensional que inclou la manca d’integració laboral, social, de situació legal-
administrativa, participació ciutadana o de dificultats relacionals. De l’any 2019 al 2020 el nombre de persones
en risc de pobresa o exclusió social augmentà en 223.000 persones fins assolir prop de 2 milions (1.993.100)
això és, el 26,3% de la població catalana. Pel que fa el nombre de persones en situació de Privació Material
Severa, aquestes van passar en aquest període de 428.500 a 466.500.

Sota aquests indicadors s’amaguen qüestions tan peremptòries com la capacitat de fer-se càrrec de despeses
imprevistes, a les que no va poder fer front un 32,4% de la població el 2020, per un 24,6% el 2019, el retard
en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge, que afectava a un 11,5% del catalans i catalanes
el  2020,  o  una  qüestió  tan  imprescindible  en  situació  de  ‘reclusió’ com poder-se permetre  un ordinador
personal, al que, el 2020, no tenia accés un 4,9% de la població. A més convé recordar que la necessitat de
rebre ajuda per a bens bàsics passà d’afectar, del 10,5, al 13,6% de la població, o que la part de la població
amb moltes dificultats per arribar a final de mes passà del 6,2 al 9,2%.

A l’espera de disposar de les dades corresponents a 2021 volem posar de relleu un indicador de l’impacte
social de la COVID-19. La intensitat de risc de pobresa passà, del 2019 al 2020, del 25,5 al 37,9%, el que ens
trasllada que el gruix d’aquells i aquelles que estaven per sota del llindar de la pobresa, encara es van veure
més empobrits amb la pandèmia. Aquesta és la situació a la que ens enfrontem quan encara es manté la
incertesa sobre l’evolució sanitària i quan tenim un increment interanual dels preus del 6% i una previsió
d’inflació´mitjana pel 2022 del 3,8%, que afectarà especialment a les «llars de menors rendes, que destinen
una major proporció dels seus ingressos al consum de bens energètics que son els que han experimentat un
major encariment»9. Tampoc pot ser alié a aquest context el fet que enfrontem una perspectiva sociolaboral
que, tot i millorar, continua incloent un volum significatiu de persones desocupades amb un risc creixent de
cronificació de la seva situació.

Si bé les dades de la recent Enquesta de Població Activa ens mostren una reducció de la taxa d’atur, de més
de 3 punts entre els quarts trimestres de 2020 i 2021 (de 13,87 a 10,16%), i una millora en l’ocupació que
supera ja els indicadors prepandèmics, la situació de moltes persones aturades és crítica. Les dades de l’atur
registrat10 a  31 de  desembre de 2021 ens  diuen  que  l’atur  afecta  especialment  les  dones (57%),  a  les
persones de més de 45 anys (59%), i a aquells i aquelles que porten més de 12 mesos sense poder treballar
(54%). Però si mirem de més a prop l’evolució, veurem que en relació al desembre de 2020, l’atur dels i les
majors de 45 anys s’ha reduït tan sols en un 14,2%, quan les d’entre 30 i 44 anys ho ha fet en un 33,5%.
Mentre que el nombre de qui portava entre 6 i 12 mesos desocupat ha disminuit en un 80,1%, el de qui
portava més de 12 mesos tan sols ho ha fet en un 14,2%.

9 BANCO DE ESPAÑA. «Proyecciones Macroeconómicas de la Economía Española (2021-2024): 
Contribución del Banco de España al ejercicio conjunto de proyecciones del Eurosistema de 
diciembre de 2021». Boletín Económico 4/2021. Desembre 2021

10 OBSERVATORI DEL TREBALL I DEL MODEL PRODUCTIU. «Butlletí del perfil de l’atur. Situació a 31 de 
desembre de 2021» Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball. Gener 2022.
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Confrontem per tant una situació on la cronificació de l’atur, especialment de les persones de més de 45 anys
i la pobresa de les persones més joves, és una perspectiva que reclama de polítiques públiques, i  d’una
millora urgent de l’escut social, per evitar que la marginació del mercat de treball és tradueixi en exclusió
social. La consolidació de la precarietat i pobresa té a més altres dues vessants importants. Si per una banda
la transmissió intergeneracional de la pobresa converteix les desigualtats d’avui en desigualtats futures, s’ha
de  tenir  en  consideració  a  més  que,  com destaquen amb encert  Ayala  y  Cantó,  «si  els  alts  nivells  de
desigualtat  es  mantenen en  el  temps,  les  possibilitats  de  posar  en  marxa  polítiques  de  redistribució  es
redueixen per la resistència de les elits econòmiques al trasvasament de recursos.»11

Ampliar  la  qualitat  de  la  nostra  xarxa de  protecció  social,  i  especialment  la  renda garantida en  la  seva
cobertura i suficiència, és per tant una qüestió de justícia, que ha de revertir la desigualtat instal·lada en la
societat catalana en el marc de les dues darreres crisis, per tal de garantir dues qüestions que esdevenen
centrals per una societat inclusiva i compromesa: la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Gràfic 3.3. Relació entre població total, Taxa AROPE, PMS i perceptors RGC/IMV

Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat i INSS.

11 AYALA, Luis, CANTÓ, Olga. «Radiografia de medio siglo de desigualdad en España. Características y 
factores que explican que España sea uno de los países más desiguales de Europa». Fundación ‘La 
Caixa’. Desigualdad y pacto social. Informe 01. Gener 2022
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4- Cobertura de les prestacions

En un informe sobre l’estat de situació de la RGC i de l’IMV, no podem deixar de prestar atenció a l’evolució
de la cobertura d’aquestes prestacions.

Per  analitzar la cobertura real que han tingut aquests dos models de prestacions  mostrem  en primer lloc
l’evolució del nombre de persones perceptores d’aquestes prestacions. S’ha de tenir en compte que la RGC
distingeix entre persones titulars (les que sol·liciten la prestació), beneficiàries (les que formen part de la llar) i
destinatàries (la persona titular i les beneficiàries).  Comencem per l’evolució de la percepció de la RGC des
de la seva aprovació, al 2017, que es va veure complementada amb la introducció de l’IMV, al maig de 2020.

Taula 4.1. Evolució persones beneficiàries de la RGC i l’IMV a Catalunya

  

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT i INSS.

Cal tenir  en compte que hi  ha una part significativa de les persones perceptores (14.565) que perceben
conjuntament  la RGC i  l’IMV.12 Així  si  al  desembre hi  havia 170.798 persones beneficiàries de la Renda
Garantida de Ciutadania i 56.413 del Ingrés Mínim Vital, del total, 227.211 s’haurien de restar les 14.565 que
comptabilitzen  dues vegades i  s’assoliria  previsiblement  un  total  de  beneficiaris  i  beneficiàries  de  renda
mínima a Catalunya de 212.646 persones.

12 Generalitat de Catalunya (2022). Informe de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de 
Ciutadania (gener 2022).
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Per copsar el grau de cobertura de la RGC cal destacar la dada que ens aporta un informe molt  recent
(FOESSA, 2022)13 en el  que es diu que únicament el  27,6% de les llars en situació de pobresa severa
perceben la prestació. D’altra banda, també és molt útil la recerca que ens facilita l’informe sobre el disseny i
la implementació de la RGC elaborat per Ivàlua14 publicat recentment (Ivàlua, 2021). L’informe estima que a
Catalunya hi havia el 2019 un total de 227.293 llars en risc de pobresa severa mentre que només 104.454 (el
46% d’aquestes) reunien els requisits per accedir a la RGC. Cal destacar també que la cobertura disminueix a
mida que augmenta la grandària de la llar. Per tant, podem dir que el disseny de les quanties de la RGC
proporciona menor capacitat de revertir les situacions de pobresa en llars en les que viuen més persones.

També cal destacar com el disseny, tant de la RGC com el de l’IMV, semblen centrats gairebé exclusivament
en aquelles persones en situació d’extrema pobresa o carència material  severa. Tot i  així, semblaria que
s’arriba amb dificultats a aquest col·lectiu. De fet, tal i com assenyala  un informe recent (FOESSA, 2021) en
relació a l’IMV, es destaca com únicament una quarta part de les llars a l’estat en situació de pobresa severa
(el 25,9%) han aconseguit completar satisfactòriament el tràmit de sol·licitud de l’IMV. En el cas de Catalunya,
l’informe territorialitzat (FOESSA, 2022) basant-se en una enquesta d’elaboració pròpia, ens assenyala com el
73,6% de les llars catalanes en situació de pobresa severa no ha sol·licitat la prestació de l’IMV. Això s’explica
fonamentalment perquè el 67,5% d’aquestes llars, segona la mateixa enquesta, no coneixen l’existència de la
prestació. Per  tant,  com denuncia  també el  Síndic  de Greuges15 una part  molt  important  de  la  població
susceptible de poder percebre aquesta prestació queda fora, fonamenta lment, per manca d’informació tot i
que  també per problemes de gestió administrativa relacionades amb la sol·licitud o el procés administratiu.

Tampoc ajuda presumiblement la duplicitat i manca de coordinació en la publicitat, tramitació i avaluació de la
Renda Garantida i l’Ingres Mínim Vital. Un seguiment complementari per saber quantes persones demanen
una renda mínima a Catalunya i quantes hi poden accedir  sens dubte facilitaria una major eficiència en la
gestió del nostre escut social. S’ha d’afegir a més l’efecte pervers que té la introducció de l’IMV sobre els
recursos pressupostaris que s’hi dediquen a la protecció social a Catalunya. Així si analitzem els comptes de
la Generalitat per l’any 2022, recentment aprovats, veiem que en relació a la despesa executada en RGC el
2021, la reducció és del 29,2%, essent l’import destinat actualment fins i tot inferior al de 2020.

Aquest 29,2% és molt proper a la participació de l’IMV en el total de les rendes mínimes i per tant la sospìta
que la introducció de l’IMV s’aprofita no per eixamplar i aprofundir la xarxa de protecció social a Catalunya,
sinó per reduir la despesa en RGC, malgrat els dèficits i mancances existents, sembla tenir fonament.

13 FOESSA (2022). «Pobreza y garantía de ingressos: el impacto del IMV sobre las situaciones de 
pobreza y exclusión», capítol 8 de l’ «Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cataluña. 2022. 
Informes territoriales. 

14 Ivàlua (2021). Avaluació de disseny i implementació de la Renda Garantida de Ciutadania de 
Catalunya.

15 «Hi ha una desinformació preocupant sobre les condicions i els procediments (...) la complexitat en 
els procediments afegeix elements d'incertesa i de desconfiança en moltes persones». Síndic de 
Greuges (2022), pàg. 121. 
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5- La suficiència econòmica de les rendes mínimes

En primer lloc, convé situar les quanties de la RGC i de l’IMV i la seva variació, en funció de la composició de
la llar en que es conviu.

L’estructura de la RGC és la següent:

Taula 5. 1. Estructura quanties i llindar RGC

En canvi, per l’IMV, l’estructura és la següent:

Taula 5. 2. Estructura quanties i llindar IMV

(*) La quantia de l’IMV serà la diferència entre la prestació corresponent i el conjunt de rendes i ingressos
computables sempre que la quantia resultant sigui igual o superior a 10€ mensuals.
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Veiem doncs que les principals diferències en quant a l’estructura de quanties són els imports (més elevats en
el cas de la RGC) i el major nombre de categories per l’IMV (on es contempla la diferència entre persona
adulta i menor per aquells casos en que es dóna una situació de monomarentalitat o monoparentalitat).

Per  altra  banda,  resulta  evident  que no  podem  copsar  adequadament  la  capacitat  protectora  de  les
prestacions sinó comparem l’evolució de la seva quantia amb la trajectòria que ha tingut la inflació i el Salari
Mínim Interprofessional. D’aquesta manera podrem veure si el nivell protector de la quantia es situa en cada
moment per sota o per sobre de l’increment de preus general així com també podrem comparar la seva
evolució amb l’indicador que regula la quantia mínima a abonar per una ocupació a jornada completa. En
aquest mateix sentit, també té interès comparar l’evolució dels indicadors que teòricament tenen la funció de
regular la quantia de les prestacions (IRSC en el cas de Catalunya i IPREM en el cas de l’estat). La següent
taula permet abordar aquesta comparativa:

Taula 5. 3. Evolució IPREM, IRSC i SMI

IPREM
Mensual

%
Increment

IRSC
Mensual

%
increment

Variació
anual
IPC

Catalunya

SMI
Mensual

%
Increment

2004 460’50 3,50 % 490’80 2 %

2005 469’80 2’2 % 499’90 3,90 % 513’00 4’5 %

2006 479’10 1’98 % 509’80 1,98 % 3,70 % 540’90 5’4 %

2007 499’20 4’20 % 531’72 4’30 % 3,00 % 570’60 5’5 %

2008 516’90 3’55 % 552’65 3,90 % 4,10 % 600’00 5’2 %

2009 527’24 2 % 563’49 2 % 0,20 % 624’00 4'0 %

2010 532,51 1 % 569'12 1 % 2,00 % 633'30 1'5 %

2011 532,51 0 % 569'12 0 % 3,30 % 641,4 1'3 %

2012 532,51 0 % 569'12 0 % 2,90 % 641'40 0 %

2013 532’51 0 % 569’12 0 % 1,70 % 645’30 0’6 %

2014 532’51 0 % 569’12 0 % 0,10 % 645’30 0 %

2015 532’51 0 % 569’12 0 % -0,20 % 648’60 0’5 %

2016 532’51 0 % 569’12 0 % 0,10 % 655’20 0’5 %

2017 537’84 1 % 569’12 0 % 2,20 % 707’70 8’0%

2018 537’84 0 % 569’12 0 % 1,80 % 735’90 4%

2019 537’84 0% 569’12 0% 0,90 % 900’00 22’3%

2020 537,84 0% 569’12 0 % -0,40 % 950 5,6 %

2021 564,9 5,0 % 569’12 0 % 2,9%% 965 1,6 %

2022 579,02 2,5 % 569’12 0% 1.000 3,6 %

Font: Elaboració pròpia amb dades de diverses fonts administratives
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Recordem que l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) es va crear el 2004 per desvincular el
càlcul de la quantia de les prestacions de l’SMI. L’any 2006 es va crear l’equivalent català, l’IRSC (Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya). Un dels elements que no podem deixar de destacar és com enguany
l’IRSC, que és l’indicador català que s’ha de fer servir per determinar la quantia de les prestacions socials
d’àmbit català ha estat definitivament superat en quantia per l’IRSC. Això no deixa de ser una contradicció
atès que precisament l’IRSC es va crear com a resposta a l’IPREM ja que en el seu moment es va impulsar
l’IRSC argumentant que el nivell de vida a Catalunya estava per sobre del nivell de vida al conjunt de l’estat i
que, per tant, l’IPREM era insuficient per donar resposta a les necessitats de la població a Catalunya. 

També és destacable com la variació de l’SMI gairebé sempre ha estat superior a la de l’IRSC i de l’IPREM.
La variació experimentada per l’IPREM ha estat tan sols superior a la de l’SMI,  els darrers 2 anys, però
l’increment acumulat en el cas del salari mínim és de prop del 30%, mentre que l’IPREM pujava un 7,5% i
l’IRSC roman congelat des de l’any 2010, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu de les persones
perceptores de prestacions que es calculen amb aquest indicador. Per tant, aquesta situació de congelació de
l’IRSC  només  es  pot  interpretar  com  una  manca  de  compromís  polític  per  afrontar  adequadament  les
situacions de manca d’ingressos de bona part de la població catalana, especialment d’aquella quarta part de
la població que es troba en risc de pobresa i exclusió social. El compromís assolit en l’aprovació dels comptes
de la Generalitat per incrementar l’IRSC a hores d’ara malauradament està per concretar.

Per concloure aquest apartat, veiem una taula que ens situa l’efecte protector de les prestacions socials.

Taula 5. 4. Potencial de reducció de la pobresa i exclusió social de les prestacions social

Taxa AROPE
% persones en risc de pobresa

després de transferències socials
reducció pobresa gràcies a

prestacions

2020 26,3% 21,7% 4,6 p.p.

2019 23,6% 19,5% 4,1 p.p.

2018 24,7% 21,3% 3,4 p.p.

2017 23,8% 20% 3,8 p.p.

Font: Elaboració pròpìa a partir dades Enquesta Condicions de Vida. Idescat.

A la taula es mostra clarament com, malgrat ha anat millorant  la capacitat  protectora de les prestacions
socials al llarg d’aquests darrers anys, aquesta capacitat de protecció és insuficient i redueix les situacions de
pobresa i exclusió social en una proporció molt reduïda, fins al punt que el percentatge de persones en risc de
pobresa després de transferències socials era superior l’any 2020 que a l’any 2017.
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6- Una tramitació que s’ha complicat

En aquest apartat repassarem alguns dels principals problemes de disseny i  de gestió que han dificultat
l’agilitat en la resolució del dret a les prestacions així com una cobertura menor a l’esperat.

En primer lloc, mostrem un gràfic que situa la proporció d’expedients, en relació al seu estat de resolució. Per
elaborar  el  gràfic  ens  hem  basat  en  l’Informe  que  fa  Ivàlua  al  funcionament  de  la  RGC  i  les  dades
corresponen al període que va des de l’aprovació de la prestació, el 2017, fins les darreres dades disponibles
del 2020. 

Gràfic 6.1. Estat de resolució de les sol·licituds de la RGC (2017-2020)

   

Font: Elaboració pròpia a partir dades informe Ivàlua.

El primer element que convé destacar és l’elevadíssima proporció d’expedients denegats, superiors al 62%.
Si, a més, li sumem el 8,3% de sol·licituds desistides, resulta evident que els resultats ens mostren una baixa
capacitat de cobertura de la prestació, més enllà de les bones intencions mostrades a la norma legal. D’altra
banda, també destaquem com menys del 20% de sol·licituds són finalment aprovades.

En quant a la resolució  del  dret  a la prestació  de l’IMV ens basarem en l’anàlisi  de l’Infome «Sociedad
expulsada y derecho a ingresos» (FOESSA, 2021), que aporta dades més actualitzades, en concret, fins
setembre 2021. 
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Gràfic 6.2. Estat de resolució de les sol·licituds de l’IMV (2020-2021)

   

Font: Elaboració pròpia a partir dades informe FOESSA (2021).

En  aquest  cas  podem constatar  una  major  proporció  tant  de  sol·licituds  denegades  com de  sol·licituds
aprovades. Això és possible per la menor proporció d’expedients pendents de tramitar. En qualsevol cas, de
nou són vàlides les crítiques de manca de cobertura que abans fèiem referencia per la RGC, ja que l’IMV
també presenta serioses mancances en la seva capacitat protectora. 

Per tant, podem dir que ambdues prestacions tenen un marge de millora considerable per intentar complir els
seus objectius i arribar a una major proporció de persones. En un context que, com hem vist, es caracteritza
per l’augment de la pobresa i desigualtat, aquest repte hauria d’esdevenir prioritari com a política de país.

Una de les principals crítiques que han rebut ambdues prestacions però probablement amb major intensitat,
l’IMV, és l’elevada documentació requerida per tramitar la sol·licitud. Això, que no deixa de ser un reflex d’una
certa actitud de desconfiança i  control  excessiva,  sumat a un context  de pandèmia en que les gestions
s’havien de realitzar telemàticament, ha fet més palesa encara la bretxa digital, i ha dificultat sens dubte la
resolució i tràmit de una part important de les situacions susceptibles de poder tenir dret a les prestacions. En
aquest sentit, propostes com la finestreta única, la garantia d’atenció presencial i una major interoperabilitat
entre administracions que permetin estalviar bona part de la documentació requerida, que ja opera en poder
de les administracions, podria contribuir a augmentar la cobertura real de les prestacions.

Per tal d’entendre algunes de les dificultats de gestió, pot ser útil copsar les principals diferències entre la
RGC i l’IMV.
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Taula 6. 1. Principals diferències en el disseny de la RGC i de l’IMV

RGC IMV
Indicador de referència per

determinar la quantia de la

prestació

IRSC Prestació no contributiva

Nombre de persones titulars de

la prestació
1 titular per unitat familiar

2 titulars com a màxim per unitat de 
convivència a l'IMV.

Durada de la prestació

Pròrroga cada 2 anys(prestació 

garantida). La prestació 

complementària d'activació es revisa 

cada 12 mesos.

Indefinida, mentre es compleixin els 

requisits.

Complementarietat amb el

treball

És possible la compatibilitat amb el 

treballa temps parcial sempre que els 

ingressos siguin inferiors al llindar de 

l'IRSC establert (6 mesos + 6 mesos 

de pròrroga)

És compatible amb el treball (a temps 

complet o parcial) de la persona titular o 

beneficiaris amb els límits que s'hauran 

d'establir reglamentariament.

Compatibilitat amb altres

prestacions

No és compatible ni amb les 

prestacions contributives ni amb les 

no contributives (tot i que amb 

aquestes últimes hi ha alguna 

excepció).

Sí es compatible amb prestacions 

contributives i no contributives (en el 

diferencial fins arribar a la quantia de 

l'IMV).

Composició unitat

familiar/unitat de convivència

S'interpreta que tots els components 

de la llar formen part de la mateixa 

unitat familiar. Per tant, 1 llar =1 

prestació.

Es permet dividir un domicili en diverses 

unitats familiars (per exemple, per famílies

o persones que comparteixin pis).

Resolució i gestió

Resolució del dret i gestió de la 

prestació a càrrec de la Generalitat. Sí 

que es contempla que poden 

participar en la tramitació, gestió, 

execució i seguiment dels plans 

d'inserció i d'inclusió social les 

administracions locals i entitats del 

tercer sector acreditades.

El reconeixement i control de les 

prestacions va a càrrec de l'INSS. Les 

comunitats autònomes i administracions 

locals podran iniciar l'expedient 

administratiu quan suscriguin el 

corresponent conveni amb l'INSS. També 

es podrà acordar la gestió prèvia a la 

resolució de l'expedient (càlcul 

d'ingressos i quantia de la prestació). De 

manera excepcional les entitats del tercer 

sector podran acreditar situacions de risc 

d'exclusió social.

Prestació complementària

d'activació laboral

Sí, a banda de la prestació garantida 

de ciutadania hi ha la possibilitat de 

percebre una prestació 

complementària d'activació i inserció, 

si es segueixen els requeriments 

exigits.

No en té.

Font: Elaboració pròpia en base a normativa existent.
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7-  Propostes  sindicals  entorn  un  model  d’instruments  de  garantia  de  rendes  a
Catalunya

En aquest apartat presentarem propostes sindicals per millorar el disseny i la gestió, posant molt èmfasi en el
paper de complementarietat que han de jugar la RGC i l’IMV.

Propostes sindicals per millorar el disseny i la gestió de la RGC i de l’IMV:

1  -  Cal  millorar  urgentment  la  dotació  pressupostària  existent.  Només  una  major  voluntat  política,
materialitzada en una dotació pressupostària adequada, permetrà ampliar la cobertura i reduir l’inexplicable
proporció de sol·licituds denegades. No és acceptable que, en plena situació de pandèmia i justament quan
és més necessària, hagi disminuït la despesa en la RGC. Cal tenir molt present que, amb un finançament
insuficient el dret subjectiu que, en teoria, garanteixen les normes jurídiques de creació de la RGC i de l’IMV,
queden en paper  mullat.  Per  tant,  no podem acceptar  que el  dret  subjectiu  resti  limitat  per  la  capacitat
objectiva de garantir aquestes prestacions.

2 - És necessari augmentar l’import de l’IRSC com a indicador de referència per determinar la quantia de la
RGC. L’IRSC porta congelat des de 2010 i ja ha estat superat en quantia per l’IPREM, que és l’indicador
equivalent  de  caràcter  estatal.  Per  tant,  una  revalorització  urgent  de  l’IRSC,  en  les  proporcions  dels
increments realitzats a  l’SMI, és necessària.

3 - Cal incrementar les quanties de la prestació, per dotar-les de capacitat de suficiència i garantir el dret a
una vida digna en els termes establerts a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya: «Les persones o les 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, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen.»

4 – Hi ha una necessitat urgent de treballar la complementarietat entre RGC i IMV., de tal manera que la
introducció de l’IMV comporti una millora en termes de cobertura i suficiència de la renda mínima a Catalunya.
Considerem desitjable la creació d’un grup de treball conjunt en el que es treballi la complementarietat entre
RGC i IMV, amb compromisos i voluntat per part de les dues administracions. En el seu conjunt la introducció
de l’IMV no s’ha de traslladar a un reequilibri entre pressupostos de l’estat i de Catalunya, sinó a una millora
de l’escut social, i per tant de la justícia i de la cohesió social.

5 - Cal concretar un conveni de col·laboració entre el Govern de l’estat i el de la Generalitat per crear
una finestreta única  que permeti  agilitzar i  simplificar el tràmit de sol·licitud de les dues prestacions. En
aquest sentit, és cabdal el paper que han de jugar les administracions locals (molt especialment els serveis
socials  municipals), com a administracions més properes a la ciutadania. També considerem necessari el
desplegament de les taules de coordinació territorial previstes, de manera optativa, a l’article 35 del reglament
de la RGC.
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6 - Es fa necessari trobar la compatibilitat entre tenir el dret a la garantia de rendes i el compaginar aquest
dret amb el treball remunerat tenint en compte les particularitats del moment actual . El context actual,
d’una elevada temporalitat, fa que moltes situacions laborals siguin mol breus i  intermitents (i amb salaris
molt baixos). Per tant, disposar d’una ocupació ja no és sinònim de disposar d’ingressos suficients i estables.
Per aquest motiu, es fa necessari redefinir i millorar la complementarietat entre l’estada en l’ocupació i el dret
a rebre la prestació. En aquest sentit, la RGC només garanteix aquesta complementarietat amb el treball a
temps parcial (i sempre que els ingressos siguin inferiors al llindar que determina l’IRSC), no així amb el
treballa discontinu, estacional o intermitent a temps complet, que no garanteixi uns ingressos mínims anuals.
En aquest sentit, la referència de renda per a les persones treballadores ha de ser l’SMI. 

7 -  Garantir l’atenció presencial per realitzar la sol·licitud i per informar dels requisits i característiques de
les  dues  prestacions.  No  tothom  té  recursos  i  coneixements  per  realitzar  els  tràmits  telemàticament,
especialment amb les deficiències estructurals dels propis sistemes informàtics de les administracions. Hem
tingut experiències recents, durant la pandèmia (INSS, SEPE) que han posat de manifest la importància de
l’atenció  presencial  per  a  una  correcta  informació  sobre  les  prestacions  i  per  a  una   gestió  àgil  de  les
sol·licituds. A nivell estatal CCOO ha reclamat que es garanteixi sempre l’atenció presencial en l’àmbit de la
Seguretat Social. 

8 - Les dades posen en evidència que un dels principals motius pels quals la cobertura de les prestacions
(especialment  l’IMV)  és  tan  baixa  en  relació  a  la  població  diana és  perquè  hi  ha  un desconeixement
generalitzat de la prestació. Per tant, cal millorar la informació de les prestacions, mitjançant campanyes de
promoció que donin visibilitat al dret d’accés a una renda mínima i l’assessorament i orientació que s’ofereix,
especialment mitjançant l’atencio presencial.

9 – S’ha fet palesa la necessitat d’agilitzar el tràmit i reduir la burocràcia per accedir al dret de la prestació
(impulsar la declaració responsable i  la  interoperabilitat  administrativa  per  comprovar  dades que ja
disposen les administracions públiques).

10 – Cal denunciar el  retard en la resolució del dre, la manca de transparència  (manca i retard en la
publicació de dades) i l’elevat % de resolucions denegades en les que, un cop reclamades, es dona la raó al
reclamant  (persona  beneficiària)  i  no  a  l’administració  (en  el  cas  de  l’IMV  el  42%  de  resolucions  són
desfavorables a l’INSS).El darrer informe del Síndic així ho denuncia. 16

11 – Comporta una incoherència evident que, en el cas de l’IMV, es calculi el dret a la prestació en base a
ingressos i renda de l’any anterior. En un context canviant com l’actual cal tenir en compte la situació actual
i no la de l’any anterior.

12 – Existeix un marge de millora en els trams de la RGC, atès que no es diferencia entre persones
adultes i menors. A l’IMV aquesta diferenciació només opera per aquells casos de famílies monomarentals o
monoparentals però la RGC no ho contempla en cap cas. Considerem que aquesta és una mancança del
disseny de la RGC atès que les llars monomarentals o monoparentals amb algun infant tenen un major nivell
de despeses que si es tracta de persones adultes i, per tant, s’hauria d’ajustar el disseny a aquesta situació,
ni que sigui a mínims, com fa l’IMV.

16 Síndic (2022). Informe al Parlament 2021.
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13 - En relació a la proposta anterior, s’hauria d’incrementar la quantia de les prestacions en cas de tenir
fills/es  a  càrrec. Recordem  que  la  cronificació  de  la  pobresa  infantil  suposa,  no  només  una  situació
moralment intolerable, sinó que  implica també reproduir un  bucle infinit en el que els infants en situació de
pobresa acabaran, amb moltes probabilitats, sent persones adultes en situació de pobresa.

14 - La RGC hauria de tenir en compte, com ho fa l’IMV (tot i  que només restringit a les persones amb
discapacitat severa i un grau de discapacitat superior al 65%), la situació de discapacitat de les persones
sol·licitants, per ampliar la quantia a la que es té dret. De la mateixa manera, l’IMV hauria d’ampliar aquest
increment a les persones amb un grau de discapacitat reconeguda (igual o superior al 33% i no limitat al 65%)
atès que aquestes persones tenen majors despeses, com així evidencien els estudis que s’han fet al respecte
(Ajuntament de Barcelona, 2019). 

15 – Cal incrementar el % de l’IRSC aplicable a les llars amb més persones que composen la unitat
familiar  atès que s’ha posat de manifest com aquestes llars gaudeixen d’una menor protecció envers la
pobresa.
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8- Conclusions

En aquest apartat indicarem, de manera breu, els principals elements que destaquem d’aquest informe. 

-  Malgrat  el  canvi  conceptual  que  suposen,  ambdós  instruments  s’han  mostrat  insuficients per  donar
resposta a la realitat de la pobresa al nostre país. Una de les principals explicacions és que semblaria que
aquests  focalitzen  en  la  pobresa  severa  i  no  en  la  pobresa  moderada.  Cada cop  més hi  ha  situacions
intermitents de pobresa moderada i de pobresa en el treball i aquests instruments haurien de tenir en compte
aquest  nou  context,  dinàmic  i  canviant  i  no  centrar-se  només  en  les  situacions  de  pobresa  extrema
persistents. 

- Hi ha hagut  importants mancances en el disseny de les prestacions i  també problemes en la  gestió
administrativa, que han motivat retards i denegacions del dret, del tot incomprensibles. La reclamació de la
denegació del dret implica tenir uns coneixements i uns recursos dels que bona part de a població en situació
de pobresa no disposa. Aquesta situació s’agreuja en un context de pandèmia en que l’atenció presencial a
les oficines del Departament de Drets Socials i de l’INSS queda molt limitada.

-  Es fa  necessari  trobar  la  millora  de la  compatibilitat  entre tenir  el  dret  a  la  garantia  de rendes i  el
compaginar  aquest  dret  amb el  treball  remunerat.  El  context  actual,  d’una elevada temporalitat,  fa que
moltes situacions laborals siguin mol breus i intermitents (i amb salaris molt baixos). Cal redefinir i millorar la
complementarietat  entre  l’estada  en  l’ocupació  i  el  dret  a  rebre  la  prestació,  sempre  en  el  marc  de  les
polítiques d’inserció laboral. Aquesta necessitat es fa especialment urgent en el cas de la RGC.

- Cal abordar l’encaix i la complementarietat entre l’IMV estatal  i  les rendes autonòmiques de garantia
d’ingressos, com la RGC. L’esforç s’ha de fer tant a nivell estatal, facilitant els convenis de col·laboració ja
previstos a la llei de l’IMV (finestreta única) com a nivell del govern de Catalunya, impulsant una norma que
faciliti  efectivament aquest encaix per tal que  assoleixi el consens polític que no va obtenir el Decret Llei
28/2020. L’objectiu últim és millorar la protecció de les persones vulnerables mitjançant una millor cobertura i
suficiència gràcies a aquesta complementarietat.
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