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INTRODUCCIÓ
Les crisis arrelen i aprofundeixen les desigualtats. Els i les catalanes que van
patir amb més força la Gran Recessió i l’efecte de les retallades en salaris,
prestacions i serveis públics, no van tenir temps ni oportunitat per refer-se
en el període de creixement econòmic que s’inicià el 2014. La irrupció de la
crisi de la COVID-19, al març del 2020, afectà especialment a les persones amb
salaris més baixos, poca capacitat d’estalvi i ocupades en feines inevitablement
presencials. Plou sobre mullat, perquè ara són aquestes mateixes persones les
que més estan patint l’impacte d’una inflació que supera cotes que no veiem des
de mitjans dels anys vuitanta. Mentre una part dels treballadors i treballadores
veuen com els seus estalvis, el temps que poden dedicar a gaudir de les seves
vacances, o la seva cistella de la compra es van arronsant, hi ha d’altres que han
de recórrer als bancs d’aliments, perquè tan sols la factura de l’electricitat, se’ls
emporta una tercera part dels seus ingressos.
Les dades que presentem en el primer apartat d’aquest informe ens mostren
quina era la situació de les persones més exposades a la pobresa, durant el 2021,
quan va començar a fer-se present la pressió de la inflació. La comparativa amb
l’any 2019 ens trasllada amb cruesa l’efecte que ha tingut la pandèmia sobre la
societat catalana, i la precarietat que va estendre entre prop de dos milions de
persones, un 10% més que dos anys abans. En el segon apartat analitzem l’efecte
de la inflació, i com aquesta afecta especialment a les rendes més baixes, que
són les que compten amb menys recursos i, per tant, han de dedicar la major
part d’aquests a adquirir es béns i serveis fonamentals. Davant aquest context
colpidor, l’escut social que despleguen els serveis públics i especialment les
rendes mínimes adquireixen una importància crucial. Són l’expressió màxima
del compromís i de la responsabilitat del govern davant l’amenaça directa sobre
el benestar més bàsic de la ciutadania i la cohesió de la nostra societat.
Per aquesta raó, en aquest segon informe, que complementa i actualitza el que
vam publicar fa uns mesos, fem un seguiment de la qualitat del servei, això és de
l’accés a aquestes rendes mínimes, però també de la seva cobertura i en la seva
qualitat. L’aprovació fa ja més de dos anys, d’una renda mínima també a nivell
estatal -l’ingrés mínim vital- aprovat precisament per fer front als efectes de la
pandèmia sanitària, hagués d’haver permès ampliar el nombre de beneficiaris i
beneficiàries d’una renda mínima a Catalunya i, al mateix temps, incrementar la
dotació econòmica per poder absorbir l’impacte de la inflació en les persones
i llars amb menys ingressos. Com veurem, malauradament no ha estat així. Hi
pesa la manca de coordinació entre administracions, però especialment la poca
ambició pressupostària en unes polítiques que passen de llarg davant la misèria
i incertesa de masses persones. És ara, quan la situació està al límit per una
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part significativa de la població, quan es defineixen les polítiques i pressupostos
en el nostre futur immediat, quan convé obrir un debat públic, al que aquest
informe pretén servir d’estímul i al·licient.
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DAVANT LA CRONIFICACIÓ
DE LA POBRESA
Malgrat els signes de recuperació econòmica, amb un creixement i millora de
l’ocupació i de l’afiliació a la Seguretat Social, una reducció de l’atur, i una millora
dels ingressos del nostre teixit productiu, malauradament hem de constatar
fins a quin punt aquest creixement econòmic és desigual. Mentre assistim a
una autèntica festa dels beneficis corporatius, i especialment de les grans
empreses, els salaris romanen en mínims, i creixien al maig quatre vegades
menys que l’Índex de preus de consum (IPC). Mentre moltes empreses aprofiten
el seu control de mercat per repercutir els preus energètics, i són responsables
del 83,4% de l’increment interanual de preus en el primer trimestre de 2022, els
salaris n’han comportat el 13,7%, això és: sis vegades menys. Però si la inflació
impacta amb força en els prop de 3 milions de persones que depenen d’un salari
a Catalunya, encara ho fa amb més cruesa en qui depèn d’una prestació, d’un
subsidi, o d’una renda mínima i viu massa a prop del llindar de la pobresa.

Evolució de la taxa de risc de pobresa a Catalunya
Un indicador per copsar l’evolució de la pobresa al nostre país és el de la taxa
de risc de pobresa. Aquest indicador mesura la proporció de la població que
té un nivell d’ingressos inferiors al 60% de la renda mediana dels ingressos
disponibles anuals equivalents. Malgrat els canvis metodològics que s’han
implantat a la Taxa AROPE a partir de 2021 (la taxa de risc de pobresa és un dels
components de la taxa AROPE), aquest indicador no s’ha vist alterat i continua
calculant-se de la mateixa manera per a tota la sèrie temporal.

Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat (Enquesta de condicions de vida, INE).
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El gràfic ens posa de manifest l’evolució de la taxa de risc de pobresa a Catalunya
durant els darrers anys. Veiem com, des de l’inici del període analitzat, ha anat
augmentant arribant el 2018 a un 21,3% de la població en risc de pobresa, per
disminuir molt breument durant el 2019 i tornar a augmentar el 2020, amb la
irrupció de la pandèmia. El 2021 situa en un 19,9%, això és que un de cada cinc
catalans/es viu sota el llindar de la pobresa. És molt destacable ressenyar
l’evolució dels dos darrers anys ja que entre el 2019 i el 2021, la taxa de risc de
pobresa va augmentar quatre dècimes, passant del 19,5% del 2019 al 19,9% del
2021. Per tant, al llarg de tot el període (2015-2019), la proporció de població
catalana que es situava en risc de pobresa ha oscil·lat entre el 19,0% i el 21,7%,
però mai ha baixat del 19%, posant en evidència l’important volum de persones
ancorades en la pobresa.
Però, com la taxa de risc de pobresa és un indicador relatiu, que depèn de la renda
mediana, convé situar-la en el marc de la taxa AROPE de pobresa o exclusió
social, que integra dos altres components com són la intensitat de treball a la
llar i la privació material severa. La taxa AROPE ha incrementat del 2019 al 2021
en més de dos punts, passant del 23,6% al 25,9%, fins afectar a gairebé 2 milions
de catalanes i catalans.

Evolució de la població catalana en relació
a la dificultat per arribar a final de mes
A continuació analitzarem l’evolució recent de la població catalana prenent com
a eix d’ànàlisi la dificultat percebuda per arribar a final de mes. Aquest indicador
s’elabora amb les dades de l’Enquesta de condicions de vida (Instituto Nacional
de Estadística, INE) i recull la percepció de les dificultats per arribar a final de
mes en sis variables, que van des de la percepció d’arribar a final de mes amb
molta facilitat fins a la percepció d’arribar a final de mes amb molta dificultat.
Veiem els resultats que ens ofereix la taula.
Com és lògic, les variables més extremes prenen valors més baixos, si bé és
cert que les persones que arriben a final de mes amb molta facilitat es mouen
en una forquilla molt baixa, que va del 0,4% al 3,8% i, en canvi, les persones que
arriben a final de mes amb molta dificultat es mouen entre el 6,2% i el 12,9%.
Per altra banda, les variables que acumulen valors més elevats són aquelles
que fan referència a percepcions més moderades, com ara les persones que
arriben a final de mes amb certa facilitat o bé aquelles que arriben amb certa
dificultat.
En la franja intermèdia trobem concentrades les persones que arriben a final de
mes amb facilitat i també aquelles que arriben amb dificultat. Ambdues variables
es mouen entre el 10% i el 20%.
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Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat (Enquesta de condicions de vida, INE).

D’aquesta sèrie històrica ens interessa analitzar especialment els darrer
període (2019-2021) atès que ens permet comparar l’any previ a la irrupció de
la pandèmia (2019) amb el darrer any del qual tenim dades disponibles (2021).
En concret, veiem que la pandèmia no ha tingut un impacte homogeni, sinó, tot
el contrari, ha accentuat les diferències de classe, impactant amb major força
precisament en aquells col·lectius més vulnerables. El 2019 les persones que
arribaven a final de mes amb molta dificultat a Catalunya suposaven el 6,2% del
total mentre que el 2021 aquestes han passat a representar el 8,8%, més de dos
punts i mig per sobre en tan sols dos anys. Si observem aquest col·lectiu en
relació a l’activitat, veurem que les persones assalariades amb moltes dificultats
per arribar a final de mes va passar en aquests dos anys d’un 3,7% a un 6,2%, i
que les persones aturades amb moltes dificultats per arribar a final de mes van
incrementar en prop de 8 punts, del 17,8% al 25,5%.

Privació material severa
D’altra banda, encara que en aquest apartat ens hem centrat en la taxa de risc
de pobresa, també és interessant fer notar l’evolució d’alguns dels components
de la Taxa AROPE i, en concret, del component “privació material severa” que
desagrega en diverses variables la situació de privació de determinats béns i
serveis als quals no es pot accedir per manca d’ingressos. En concret, és molt
notori l’increment en aquests darrers anys de persones que no es poden permetre
mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada. L’any 2019 a Catalunya
suposaven el 8,3%, en canvi, el 2021 trobem que representen el 15,9% del total.
11
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Veiem doncs com en un període tan curt, de tan sols dos anys, pràcticament
s’ha doblat la proporció de persones que no es poden permetre mantenir el
seu habitatge a una temperatura adequada. Quelcom que ens interpel·la com a
societat, especialment si tenim en compte que a la majoria de llars viuen nens i
nenes o persones grans.

Intensitat de risc de pobresa
Finalment, creiem convenient fer-se ressò d’un altre indicador, que és el de
bretxa o intensitat del risc de pobresa. Aquest indicador, mostra la distància
entre la mediana dels ingressos equivalents (ponderats per unitat de consum)
de la població que es troba en risc de pobresa i el llindar de pobresa (equivalent
al 60% de la mediana d’ingressos ponderats per cada unitat de convivència).
L’interessant d’aquest indicador és que ens mostra la desigualdad de renda
entre les persones considerades en situació de risc de pobresa. És a dir, com
de pobres són les persones pobres. En concret, hem analitzat el període més
recent (2019-2021) i les dades mostren un clar empitjorament, que es trasllada
tant en clau de gènere com en tots els grups d’edat.
Evolució de la bretxa o intensitat del risc de pobresa a Catalunya, per sexe.
2019-2021

Homes
Dones
Total
Menys de 18 anys
De 18 a 64 anys
65 anys i més

2021
32,9
28,5
29,5
36,8
33,0
17,4

2019
25,3
26,1
25,5
34,1
27,5
15,7

Font: Elaboració pròpia a partir dades Enquesta de condicions de vida (Idescat a través dades
INE).

És molt destacable el fet que el 2019 la bretxa del risc de pobresa era del 25,5%
i tan sols dos anys més tard, el 2021, aquesta s’ha incrementat fins arribar al
29,5%, quatre punts percentuals més en tan sols 24 mesos.
Per tot l’exposat anteriorment, malgrat en algunes franges de població sí que
ha millorat la seva situació en aquests dos anys, el cert és que s’ha produït una
polarització en la distribució de la renda i un impacte desigual que ha afectat en
major mesura precisament a aquelles llars més vulnerables.
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PROPOSTES SINDICALS:
- Demanem compatibilitzar totalment el dret a la garantia de rendes i el dret al
treball, tenint en compte el context actual. Actualment, la RGC només garanteix
aquesta complementarietat amb el treball a temps parcial i sempre que els
ingressos es situin per sota del llindar que determina l’IRSC, congelat des de fa
12 anys.
- Exigim garantir la compatibilitat entre la prestació i altres ingressos com ara
ajuts de beques escolars i d’accés a la FP, de menjador, ajuts al lloguer, etc ja
que aquests computen actualment com ingressos i dificulten els compliments
dels requisits.
- Reclamem augmentar la quantia de la RGC, respectant la proporcionalitat en el
nombre de membres de la unitat familiar i contemplant aquesta proporcionalitat
també per a les unitats familiars de més de cinc membres, per tal de pal·liar la
pobresa infantil i facilitar el seu pas a l’adolescència.

13

INFORME
juliol2022

INCREMENT DE LA DESIGUALTAT
Malgrat les dinàmiques d’ampliació de la desigualtat no són noves, cal tenir
en consideració el comportament en l’evolució dels preus dels béns i serveis
atès que en aquests darrers anys s’han posat de manifest dinàmiques molt
excepcionals. En concret, l’evolució dels preus en els darrers dos anys ha estat
absolutament inaudita. Hem passat d’un període deflacionari, iniciat l’abril de
2020, en plena pandèmia, en el qual es constatava la baixada generalitzada de
preus a causa principalment de la reducció dels preus energètics a un altre amb
rècords històrics pel que fa l’increment de preus. No va ser fins gener de 2021
que l’IPC va tornar a situar-se amb signe positiu i, en pocs mesos, va començar
una tendència inflacionària que va fer que el febrer de 2021 l’index interanual
estatal fos del 0,0% i, dos mesos més tard, l’abril de 2021 ja haguessim traspassat
l’objectiu d’inflació, superant el 2%. Les darreres dades són les del juny de 2022,
que ens situen amb un IPC interanual del 9,7% a Catalunya i del 10,2% al conjunt
de l’estat.
D’altra banda, no podem deixar de destacar l’evolució de l’inflació subjacent,
que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats ni els preus
energètics i que, per tant, captura amb major fiabilitat l’estat real de l’economia,
atès que aïlla el comportament dels preus d’aquells productes i serveis amb
major volatilitat. Si bé al gener de 2020 es situava en l’1,0%, actualment (dades
de juny 2022) es troba al 5,5% i continua una preocupant trajectòria ascendent.
De fet, tan sols tres mesos enrere, el passat mes de març, aquest indicador era
del 3,4%. Per tant, s’ha registrat un increment de més de dos punts percentuals
en tan sols tres mesos. Aquesta no és sinó una evidència més que la inflació
general, que inicialment estava molt acotada a l’increment de preus energètics,
s’està traslladant, per capil·laritat, al conjunt de l’economia i mitjançant efectes
de segona ronda que repercuteixen aquest increment de preus de béns i serveis,
al conjunt de l’economia. Tal i com reflecteix l’informe “Anàlisi de la inflació”, del
Gabinet Econòmic de CCOO, durant el primer trimestre de 2022, el 83,4% de la
contribució al creixement anual dels preus era degut als beneficis empresarials,
per un 13,7%, que era deguda a l’increment dels salaris.
Les causes d’aquesta espiral inflacionista es poden trobar inicialment en el coll
d’ampolla provocat per les restriccions en l’oferta de béns i serveis derivats
de la pandèmia i posteriorment també per l’increment de costos energètics
(increment dels drets d’emissió del CO2, estructura energètica marginalista i, des
de fa uns mesos, a causa de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia). Finalment,
convé destacar que no és menor el paper que estan jugant els elevats marges
empresarials en el cas espanyol i català, especialment a partir de finals de l’any
passat i durant tot aquest 2022. Cal contraposar aquest increment de beneficis
empresarials en un context en que els salaris creixen molt timídament- i
15
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clarament per sota de la inflació-, perdent de manera evident poder adquisitiu
(un 2,4% de promig per a les persones treballadores que treballen sota el
paraigüa d’un conveni col·lectiu i el 0% per aquelles persones que encara no el
tenen).
A continuació, mostrem un gràfic en el que es posa en evidència l’evolució de
l’IPC interanual a Catalunya en els darrers dos anys i mig.

Font: Elaboració pròpia a partir dades INE.

Un cop tenim la perspectiva general de l’evolució de la inflació, paga la pena
concretar quines són les afectacions concretes per a la major part de persones
del nostre país. En aquest sentit, ens sembla convenient establir una comparativa
d’alguns productes bàsics, que formen part de la cistella de productes que
l’Instituto Nacional de Estadística fa servir per elaborar els indicadors de l’IPC
i que formen part dels productes que consumim habitualment la ciutadania.
D’aquesta manera podrem copsar amb més facilitat quina ha estat l’afectació
concreta d’aquests canvis en l’evolució de preus per a les llars catalanes.
La taula següent ens mostra l’evolució d’alguns productes bàsics i l’evolució en
tres moments del temps (hem agafat el mes de juny per ser el darrer mes del
qual tenim dades disponibles).
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Font: Elaboració pròpia a partir dades INE.

Atesa la centralitat que té el component energètic en l’actual dinàmica
inflacionista, és lògic que els serveis relacionats amb el transport (que té una
dependència fonamental del preu dels combustibles) s’hagin incrementat de
manera tan rotunda. En concret, s’ha passat d’uns preus que estaven en negatiu
el juny de 2020 (-5,8%) a un 19,3% el mateix període de 2022.
De manera anàloga al transport, l’habitatge ha estat un dels béns que més s’ha
encarit. Val a dir però que l’increment té molt a veure amb el preu de l’energia
ja que les despeses associades de calefacció i refrigeració estan vinculades a
aquest component de la cistella de productes de l’IPC.
D’altra banda, preocupa també molt l’evolució dels preus de la roba i calçat i,
sobretot, dels aliments i begudes no alcohòliques atès que són béns de primera
necessitat, que tenen una major afectació en aquelles llars amb menys recursos
ja que no poden deixar de consumir-les i suposen una major afectació en la seva
renda disponible. En concret, els aliments i begudes no alcohòliques han passat
d’un increment del 2,3 el 2020 a un increment d’11 punts percentuals el juny de
2022, respecte l’any anterior.
Creiem interessant complementar aquestes dades amb altres que s’han fet
públiques recentment. En concret, com destaca l’informe de Oxfam-Intermón
(“La desigualdad no se va de vacaciones”), el decil de persones amb menors
ingresos han dedicat aquest primer trimestre de 2022 gairebé el 35% dels seus
ingressos exclusivament per poder fer front a les despeses energètiques. A
més, prop del 20% de persones que es situen en aquest decil més baix (el 10%
17
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de la població amb menors ingressos) han de dedicar més de la meitat dels
seus ingressos per fer front a pagar la factura energètica. Si bé és cert que,
com apunta aquest informe, totes les llars han de destinar una major proporció
de renda per afrontar aquestes despeses energètiques, no és menys cert que
aquesta afectació té un major impacte en aquelles llars amb menors ingresos i
els hi suposa un cost proporcionalment més elevat.
Aquestes dades però contrasten amb una situació enormement paradoxal i és
que, al mateix temps que les famílies dediquen una major proporció de la seva
renda disponible per poder pagar les despeses derivades del consum energètic,
les grans companyies energètiques estan registrant beneficis rècord (p.ex.
Iberdrola va anunciar recentment que el seu objectiu pel 2022 era assolir uns
beneficis néts de l’ordre de 4.000-4.200 milions d’euros). Per tant, ens trobem en
una situació moralment insuportable en la que uns pocs guanyen molt a costa
de que moltes persones paguin més i, sobretot, a costa de que aquells i aquelles
que menys tenen en paguin proporcionalment més, comprometent seriosament
la seva subsistència.
Per tant, veiem doncs com la inflació està afectant en major mesura a aquelles
persones amb una menor renda disponible ja que no poden prescindir d’adquirir
aquells béns i serveis que són bàsics i aquest consum cada cop és més car,
al mateix temps que els salaris s’estanquen i no són capaços de compensar
l’increment generalitzat de preus.
PROPOSTES SINDICALS:
- Establiment de preus màxims sobre béns i serveis bàsics, per tal de corregir
el fet que algunes empreses estiguin elevant, de manera irresponsable, els seus
marges de benefici.
- Proposem l’aprovació d’un bo de subministraments amb un pagament únic de
350€ (increment de 150€ a la prestació estatal actualment existent de 200€), per
rendes que es troben per sota de 1.250€/mes per unitats familiars de fins a dues
persones i de 2.000 €/mes per unitats familiars de 3 o més persones.
- Desplegament d’ajuts al consum energètic i pel lloguer per a les famílies
amb menor nivell de renda i increment del 30% i fins al 50% del descompte al
transport públic autonòmic i local, aprovat pel govern central.
- Impuls de polítiques fiscals redistributives.
- Inversions estructurals per un canvi de model productiu, que respongui als
reptes derivats de l’emergència climàtica i la transició digital.
- Exigim millorar l’execució pressupostària dels fons Next Generatiion EU.
18
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QUALITAT DEL SERVEI
Si hi ha un nexe comú entre la renda garantida de ciutadania (a partir d’ara,
RGC) i l’ingrés mínim vital (a partir d’ara, IMV) és la manca de transparència i
accessibilitat en les dades. Si bé és cert que la llei de l’IMV estableix l’avaluació
d’aquesta política com una prioritat i que dota a la Comissió de seguiment
d’aquesta prestació de les funcions d’avaluació de l’impacte de l’IMV així com
l’avaluació de les polítiques d’inclusió associades, el cert és que aquesta
voluntat no s’ha vist acompanyada d’una voluntat política real de transparència
en l’accés a dades. Les dades disponibles de l’IMV són poques i de mala qualitat
(desactualitzades i molt poc desagregades).
El mateix podem dir de la RGC, atès que el Govern català tampoc ha considerat
convenient oferir de manera pública i amb accés lliure dades actualitzades
d’aquesta prestació. Les poques dades disponibles en obert tenen un caràcter
molt limitat, estan molt poc desagregades i obvien dades fonamentals per a un
correcte seguiment de la política.
Per tot plegat, és difícil articular un apartat de qualitat del servei amb les poques
dades disponibles al nostre abast. En tot cas, sí que tenim prou elements per
apuntar algunes qüestions que considerem rellevants:
En primer lloc, tal i com ens situa el recent informe de AIReF (“Opinión sobre el
Ingreso Mínimo Vital”), a Catalunya la cobertura de l’IMV és de tan sols el 25%. Això
vol dir que només ha arribat a una quarta part de tots els potencials possibles
beneficiaris, sent la comunitat autònoma amb un menor grau d’implementació.
Per tant i, tot i que part de la causa d’aquesta baixa cobertura pugui ser atribuïble
a l’existència de la RGC, no podem deixar d’exigir un major esforç per part de
l’administració per ampliar la seva cobertura al nostre territori.
Una altra de les crítiques que hem de fer a ambdues prestacions, però molt
especialment a l’IMV, és la necessitat de reduir i simplificar els tràmits
administratius, per tal d’augmentar el nombre de persones beneficiàries
i d’agilitzar la tramitació de les rendes mínimes. La bretxa digital suposa un
element afegit d’exclusió social que dificulta la gestió de la sol·licitud per a
moltes persones, especialment per aquelles amb menys recursos.
També és destacable l’elevat nombre de denegacions, en ambdues prestacions,
la qual cosa, més enllà de les possibles deficiències en la presentació de la
documentació o en el no ajustament als requeriments per gaudir les prestacions,
suposa una important limitació del dret subjectiu que, en teoria, defineix a les
dues prestacions. En el cas de l’IMV, l’informe de l’AIReF ens mostra com el 73%
de sol·licituds presentades (fins final de 2021) per beneficiar-se de l’IMV es van
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denegar. En el cas de la RGC, el 59% de sol·licituds valorades durant el 2022
aparentment no complien els requisits.
Finalment, trobem a faltar dades fonamentals com són aquelles relatives
al temps que passa entre que es sol·licita la prestació i es resol per part de
l’administració. En situacions d’elevada vulnerabilitat social, el temps importa
i cal reduir al màxim els períodes de resolució per part de l’administració
competent en cada cas.
PROPOSTES SINDICALS:
- Cal donar resposta a les barreres d’accés per raons de bretxa digital, amb
serveis d’acompanyament i suport a les persones així com oferint diversos
canals per tramitat la sol·licitud a les prestacions.
- Exigim el desplegament de les taules territorials per millorar l’impuls de la
RGC i la coordinació entre la Generalitat i els ens locals.
- Reclamem garantir el dret d’audiència prèvia de les persones al seu expedient
per subsanar possibles errors abans de l’arribada d’una resolució que li sigui
desfavorable.
- És urgent reduir els tràmits administratius atès que la recopilació de
documentació per acreditar que es satisfan els requisits és un dels principals
colls d’ampolla. Cal una millora de la coordinació i de l’interoperabilitat de les
diverses administracions i una aposta per la declaració responsable de la
persona sol·licitant de la prestació.
- És inajornable la reducció del retard en la resolució del dret així com la manca
de transparència a llarg del procés. Hi ha un important percentatge de recursos
que donen la raó a la persona sol·licitant, tal i com va denunciar un informe del
Síndic.
- Finalment, cal adequar el llenguatge de tota la documentació i, en particular,
de les resolucions, per fer-les entenedores a les persones sol·licitants.
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COORDINACIÓ RGC-IMV
Tant la renda garantida de ciutadania com l’ingrés mínim vital han anat
augmentant progressivament el nombre de persones beneficiàries d’aquestes
prestacions. En concret, des de l’aprovació de la RGC, el juliol de 2017, fins a
l’actualitat ha hagut un increment considerable de les persones perceptores. En
concret, el 2018 (primer any sencer en que es va poder demanar la prestació)
van haver 68.283 persones perceptores, que contrasten amb les 173.886 que han
hagut en aquesta primera meitat de 2022. Aquest elevat augment de persones
beneficiàries no ens ha de fer oblidar el volum de persones en situació de risc
de pobresa que hem abordat a l’inici d’aquest informe i que posen en evidència
la insuficiència i la limitació d’aquesta prestació, amb el disseny actual.
L’informe de l’AIReF que hem comentat anteriorment destaca com a Catalunya,
el 69% de persones serien susceptibles de ser beneficiaris de l’IMV i, en canvi, no
ho són, per diversos motius (per la complexitat del procediment administratiu,
per desconeixement de la prestació, etc). Cal ressenyar com Catalunya és
la comunitat amb el percentatge més elevat d’aquest non take-up, que és la
denominació tècnica amb la que es coneix quan una persona no gaudeix d’una
prestació a la qual tindria dret (el promig estatal del non take-up és de 57%, 12
punts percentuals per sota de l’índex per Catalunya).
En la mateixa línia, l’ingrés mínim vital, aprovat el maig de 2020 (mitjançant
un decret que posteriorment es va convertir en llei) va tancar el 2020 amb
35.533 persones beneficiàries, que van ser 56.413 a finals de 2021. A final de
juny de 2022 (darreres dades disponibles) el total de persones beneficiàries
de la prestació a Catalunya suma 87.121 persones, increment que, tenint en
compte la desacceleració en el nombre de persones beneficiàries de la RGC,
suggereixen que no s’està aprofitant la complementarietat entre aquestes dues
rendes mínimes per augmentar el nombre d’usuaris i la seva cobertura, sinó
que el que hi ha és una absorció de l’una per part de l’altra sense que hi hagi un
acord marc, ni tampoc un missatge clar pel que fa al compromís pressupostari
del govern de Catalunya.
D’altra banda, tal i com destaca el recent informe de l’AIReF, si l’IMV estigués
completament implementat, es podria reduir la intensitat de la pobresa a
Catalunya en 8 punts percentuals.
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Font: Elaboració pròpia amb dades INSS i Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

En quant a les quanties, si bé l’IMV i la resta de pensions no contributives, ha estat
incrementat en un 15% fins a final d’any, a causa de la situació d’urgència social
que estem vivint, la RGC continua limitada a un més que necessari increment de
l’IRSC, que és l’indicador d’àmbit català que es fa servir per actualitzar l’import
de les prestacions d’àmbit català. La manca de voluntat política del Govern català
provoca que l’IRSC porti congelat des de 2010, fa ja 12 anys i s’ha vist ja superat
en la quantia per part de l’IPREM, que és l’indicador equivalent estatal. En un
context d’hiperinflació com l’actual i d’augment de la pobresa i les desigualtats,
él fet que l’IRSC romangui congelat i, per tant, limiti les quanties de la RGC, no es
pot justificar de cap manera.
Per concretar la despesa de les prestacions, la nòmina de la RGC (amb els seus
complements) el juny de 2021 era de 44,79M€ mentre que el juny de 2022 era
de 44,71M€ (81.067€ menys). Per tant, una nòmina molt similar i amb molt poc
increment en un any en que, com hem vist, la inflació colpeja amb força. En
quant a l’IMV, el mes de juny de 2021 la nòmina bruta va suposar 14,62M€ i el juny
de 2022 va ser de 27,34M€ (un augment de 12,72M€).
Com veiem, és absolutament necessari un seguiment coordinat de les dues
rendes. Sigui com sigui veiem que, malgrat els desiguals esforços de les
dues administracions, el context postpandèmic fa que ‘l’escut social contra la
pobresa’ articulat per les administracions catalana i estatal es mostren del tot
insuficients per abordar la realitat de la pobresa al nostre país.
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PROPOSTES SINDICALS:
- És urgent actualitzar l’IRSC, que porta congelat des del 2010, ja fa 12 anys. El
context inflacionari fa encara més urgent abordar l’increment d’aquest indicador
per frenar l’augment de la desigualtat entre aquelles persones més vulnerables.
L’actualització de l’IRSC hauria de ser automàtica, per situar aquest indicador en
el llindar de la pobresa.
- Cal concertar, en el marc de la comissió de govern de la RGC els canvis
necessaris per millorar la gestió de la prestació, principalment habilitant els
mecanismes de col·laboració entre el govern de la Generalitat i el de l’Estat, per
garantir la necessària complementarietat entre RGC i IMV (finestreta única).
- S’han d’harmonitzar els criteris per millorar el dret d’accés a les prestacions,
facilitant una tramitació i resolució més àgil i arribant amb major profunditat al
col·lectiu diana.
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AMPLIACIÓ DE L’ESCUT SOCIAL
Malgrat la crisi derivada de la pandèmia ha impactat de manera contundent,
tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat, les respostes polítiques han estat
diferents i, en aquest apartat, en destacarem, de manera resumida, les principals
mesures polítiques que han aprovat els dos governs.
El govern de Catalunya va habilitar diverses línies de subvenció per impulsar
l’economia social i solidària així com mesures per donar suport a l’àmbit cultural
(molt especialment les recollides al Decret Llei 21/2020). Finalment, també
destaquem la línia de subvencions per la millora de l’ocupació i la promoció
econòmica (p.ex. el Decret Llei 49/2020). Per tant, el govern de la Generalitat
s’ha centrat en mesures de promoció i foment de l’activitat econòmica, protegint
algun dels sectors més afectats (per exemple, el cultural).
En quant al govern de l’estat, destaquem l’increment provisional (durant 6
mesos) del 15% de l’import de la prestació de l’ingrés mínim vital i de les pensions
no contributives de jubilació i d’invalidesa. També les pròrrogues dels ERTO
de força major i les prestacions de cessament d’activitat per a les persones
treballadores autònomes. També és destacable el bonus únic de 200€ per a
persones sense feina, o treballadores, amb baix nivell d’ingressos i el bonus
cultural per a persones joves (de 400€). D’altra banda, també es van aprovar
diverses mesures relacionades amb l’habitatge ((suspensió dels desnonaments
i dels talls energètics,i es va prorrogar la limitació dels preus màxims del
lloguer). Finalment, en relació amb el transport, es va bonificar 20 cèntims per
litre de carburant i s’ha aprovat la gratuïtat del transport de Rodalies i Mitja
Distància.
Per tant, veiem com el govern estatal sí que ha anat adaptant, incrementant-les,
les quanties de l’IMV i de les prestacions no contributives, és a dir, d’aquelles
prestacions adreçades als col·lectius més vulnerables.
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EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA RGC
Un dels aspectes que ens aporta elements importants per valorar la
importància que es dóna a les polítiques de protecció social al nostre país és
comparar l’evolució de la despesa pressupostària en matèria de prestacions.
En aquest sentit, hem considerat oportú aportar una taula que ens situï l’esforç
pressupostari dedicat a la renda garantida de ciutadania, que és el principal
instrument normatiu per combatre la pobresa al nostre país.
Despesa total RGC
2018

2019

2020

2021

2022
(pressupostat)

240.523.725 267.530.528 335.882.625 431.347.918
304.650.000
Font: Elaboració pròpia amb dades Generalitat de Catalunya

2022 (obligacions reconegudes fins maig 2022)
180.938.937

Si ens limitem a mirar l’evolució de la despesa atenent a allò que es va destinar
el primer any d’implantació de la RGC i el darrer exercici, el cert és que les
dades mostren una tendència creixent en la despesa pública dedicada a la RGC,
partint dels 240,5 M€ inicials (el 2018) fins arribar als 431,3M€ (el 2021). Per tant,
aparentment, podria semblar una notícia positiva que ens podria fer pensar que
el Govern ha estat sensible al context social d’empobriment i d’increment de la
desigualtat en el que ens movem. Malauradament, res més lluny de la realitat i
és que cal filar més prim en l’anàlisi i comparar períodes temporals més curts
que ens permetin veure si s’ha produït una adaptació en l’increment de recursos
en aquells períodes on s’ha registrat una major necessitat.
El cert és que, quan comparem l’evolució recent de l’esforç pressupostari, veiem
com la tendència és clarament decreixent. En aquest sentit, cal alertar però
com la partida pressupostada pel 2022 és substancialment menor que l’import
executat el 2021 ja que el 2021 es va executar 431,2M€ i, en canvi, pel 2022 s’han
pressupostat només 304,M€. Això suposa una previsió de despesa pública de
126,7M€ menys en tan sols un any, la qual cosa, expressada en termes relatius
suposa una reducció del -29,3% en tan sols un any. Aquesta manca d’esforç
pressupostari, que no es pot interpretar més que com una manca de voluntat
política, contrasta amb les dades d’augment de la pobresa i d’increment de
persones amb serioses dificultats per arribar a final de mes, tal i com hem
exposat als apartats anteriors d’aquest informe i no poden més que fer-nos
interpel·lar al Govern perquè augmenti els recursos financers destinats a la
RGC.
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PROPOSTA SINDICAL:
Exigim al Govern de la Generalitat un compromís ferm, concretat al pressupost, per
augmentar la dotació pressupostària de la RGC. Aqueta prestació ha d’esdevenir
una eina encara més eficaç en la lluita contra la pobresa, la exclusió social i ha
de permetre que les persones puguin veure satisfetes les seves necessitats
bàsiques al llarg de tot el seu cicle vital. Aquest increment pressupostari s’ha
de referenciar al concepte de llindar de la pobresa, per tal que la quantia de la
prestació de la RGC sigui suficient per que la persona perceptora no quedi per
sota del llindar de la pobresa.
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CONCLUSIONS
- Malgrat els signes de recuperació econòmica (creixement de l’ocupació, afiliació
a la seguretat social, reducció de l’atur, etc) es constata que el creixement
econòmic és desigual i no beneficia per igual al conjunt de la societat.
- La taxa de risc de pobresa ha augmentat en quatre dècimes en aquests dos
darrers anys (2019-2021). A més, la població que, a Catalunya, es troba en risc de
pobresa es mou en una forquilla que oscil·la entre el 19,0% i el 21,7%. De manera
anàloga, també ha augmentat la bretxa de risc de pobresa (que passa del 25,5%
al 29,5% durant el període 2019-2021).
- Durant el període 2019-2021 ha augmentat la proporció de persones que tenen
més dificultats per arribar a final de mes. Bona part d’aquesta explicació la
trobem en la inflació i, en concret, en l’encariment de béns i serveis bàsics.
En concret, l’augment de costos energètics ha provocat que gairebé el 16% de
la població catalana passi fred a casa i que el 10% de la població catalana amb
ingressos més baixos hagi de destinar gairebé el 35% dels seus ingressos a
pagar les factures energètiques.
- El desplegament de l’IMV continua sent pobre i el nombre de persones
perceptores a Catalunya durant el 2021 van ser 87.121 mentre que el total de
persones beneficiàries de la RGC per aquell període van ser 170.798.
- L’import de la RGC continua sent insuficient ja que es calcula amb l’IRSC i aquest
indicador continua congelat des de 2010, ja fa dotze anys. Aquesta congelació,
en un context d’hiperinflació com és l’actual (9,7% a Catalunya de l’indicador
interanual del mes de juny de 2022), posa de manifest la urgència d’actualitzar
aquest indicador.
- És inajornable la necessitat d’augmentar la dotació pressupostària de la RGC
que, pel 2022, és menor a l’import executat del 2021. No es pot entendre que, en
la situació actual, el Govern de Catalunya destini menys diners que l’any passat
per a finançar les prestacions de la RGC.
- Tant la RGC com l’IMV tenen molt marge de millora per arribar a més persones.
En un context d’increment de la pobresa i d’inflació creixent, en el que les
persones pobres cada cop són més pobres, són inexcusables polítiques per
millorar la comunicació i per facilitar els tràmits que permetin que tothom que
ho necessiti pugui accedir a la prestació, cosa que actualment no està passant.
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PROPOSTES SINDICALS
A continuació relacionem la totalitat de les propostes sindicals que hem anat
introduint al llarg dels diversos capítols de l’informe, per tenir una millor visió
de conjunt i ho farem agrupant-les en tres categories: aquelles propostes que
són d’àmbit pressupostari, aquelles que estan relacionades amb la gestió i,
finalment, aquelles que requereixen modificacions legislatives per tal de ser
aprovades.
Propostes que estan relacionades amb la gestió:
- Cal donar resposta a les barreres d’accés per raons de bretxa digital, amb
serveis d’acompanyament i suport a les persones així com oferint diversos
canals per tramitat la sol·licitud a les prestacions.
- Exigim el desplegament de les taules territorials per millorar l’impuls de la
RGC i la coordinació entre la Generalitat i els ens locals.
- Reclamem garantir el dret d’audiència prèvia de les persones al seu expedient
per subsanar possibles errors abans de l’arribada d’una resolució que li sigui
desfavorable.
- És urgent reduir els tràmits administratius atès que la recopilació de
documentació per acreditar que es satisfan els requisits és un dels principals
colls d’ampolla. Cal una millora de la coordinació i de l’interoperabilitat de les
diverses administracions i una aposta per la declaració responsable de la
persona sol·licitant de la prestació.
- És inajornable la reducció del retard en la resolució del dret així com la manca
de transparència a llarg del procés. Hi ha un important percentatge de recursos
que donen la raó a la persona sol·licitant, tal i com va denunciar un informe del
Síndic.
- Cal adequar el llenguatge de tota la documentació i, en particular, de les
resolucions, per fer-les entenedores a les persones sol·licitants.
Propostes que requereixen canvis legislatius:
- Demanem compatibilitzar totalment el dret a la garantia de rendes i el dret al
treball, tenint en compte el context actual. Actualment, la RGC només garanteix
aquesta complementarietat amb el treball a temps parcial i sempre que els
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ingressos es situin per sota del llindar que determina l’IRSC, congelat des de fa
12 anys.
- Exigim garantir la compatibilitat entre la prestació i altres ingressos com ara
ajuts de beques escolars i d’accés a la FP, de menjador, ajuts al lloguer, etc ja
que aquests computen actualment com ingressos i dificulten els compliments
dels requisits.
- És urgent actualitzar l’IRSC, que porta congelat des del 2010, ja fa 12 anys. El
context inflacionari fa encara més urgent abordar l’increment d’aquest indicador
per frenar l’augment de la desigualtat entre aquelles persones més vulnerables.
L’actualització de l’IRSC hauria de ser automàtica per situar aquest indicador en
tot moment en el llindar de la pobresa.
- Cal concertar, en el marc de la comissió de govern de la RGC els canvis
necessaris per millorar la gestió de la prestació, principalment habilitant els
mecanismes de col·laboració entre el govern de la Generalitat i el de l’Estat
(finestreta única) per garantir la necessària complementarietat entre RGC i IMV.
- S’ha d’harmonitzar els criteris per millorar el dret d’accés a les prestacions,
facilitant una tramitació i resolució més àgil i arribant amb major profunditat al
col·lectiu diana.
Propostes immediates i que tenen a veure amb el pressupost:
- Proposem un increment de 150€ a l’ajut ja existent de 200€ per tal d’arribar a
un bo consistent en un pagament únic de 350€.
- És urgent actualitzar l’IRSC, que porta congelat des del 2010, ja fa 12 anys. El
context inflacionari fa encara més urgent abordar l’increment d’aquest indicador
per frenar l’augment de la desigualtat entre aquelles persones més vulnerables.
Exigim un increment urgent del 15% en la quantia de la RGC, per compensar els
efectes de la inflació.
- Exigim al Govern de la Generalitat un compromís ferm, concretat al pressupost
de 2023, per augmentar la dotació pressupostària de la RGC. Aqueta prestació
ha d’esdevenir una eina encara més eficaç en la lluita contra la pobresa, la
exclusió social i ha de permetre que les persones puguin veure satisfetes les
seves necessitats bàsiques al llarg de tot el seu cicle vital. Aquest increment
pressupostari s’ha de referenciar al concepte de llindar de la pobresa perquè
la quantia de la prestació de la RGC sigui suficient per tal de que la persona no
quedi per sota del llindar de la pobresa.
- Demanem augmentar els pressupostos de la Generalitat per ampliar la dotació
de personal públic que permeti una millor atenció a les persones que sol·liciten la
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RGC. Cal millorar la qualitat en l’atenció, difícilment assolible sense els efectius
necessaris, així com minimitzar el temps de resolució de les sol·licituds.
- Reclamem augmentar la quantia de la RGC, respectant la proporcionalitat en el
nombre de membres de la unitat familiar i contemplant aquesta proporcionalitat
també per a les unitats familiars de més de 5 membres, per tal de pal·liar la
pobresa infantil i el seu pas a l’adolescència.
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