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l'lndicador de Renda de suficiencia de Catalunya (IRSe) que regula les
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prestacions socials a Catalunya, entre les quals la Renda Garantida de Ciutadania, esta congelat des
del gener' del 2010 fins a I'actualitat.
Aquesta congelació de I'IRSC ha significat una devaluació de la quantia economica del 15,6% que és
el percentatge d'increment de I'IPC a Catalunya des de 1'1 de gener del 2010 fins al 31 desembre del
2020. Aquesta devaluació s'incrementa al 16,3% amb I'IPC del 2021 (fins al mes d'octubre).També
ha tingut un efecte important de limitació de I'accés de les persone's i famílies a les diverses
prestacions socials regulades amb aquest indicador.
La lIei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic de la Generalitat de
Catalunya, a la Disposició transitoria primera. Indicador de renda de suficiencia, estableix que
I'actualització d'aquest indicador ha d'avaluar-se anualment. El valor de I'indicador s'ha d'incloure a
la Llei de pressupostos de cada any".
El 6 de febrer de 2020 el Parlament de Catalunya aprovava la moció que al punt 14, apartat b)
establia "Incorporar al Projecte de Pressupostos una actualització de l'lndicador de Renda de
Suficiencia de Catalunya (IRSe) que suposi, com a mínim, un increment igual al de I'IPC de Catalunya
durant tot el període en que no s'ha augmentat."
La serie d'incompliments de la propia legislació existent a Catalunya, de la moció aprovada el 2020,
es veu agreujada amb I'incompliment de la disposició addicional17, punt 3, deis pressupostos de la
Generalitat per al 2020 que establia:
«3. S'autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, I'increment addicional de I'indicador
de renda de suficiencia de Catalunya, en cas que l'Administració general de l'Estat modifiqui
I'indicador públic de renda d'efectes múltiples acordat per al 2020.
Després de I'increment del 5% de I'IPREM als pressupostos generals de I'estat aprovats el 30 de
desembre de 2020, i malgrat les sol·licituds efectuades per incrementar I'IRSC en aquest
percentatge, la quantia de I'IRSC continua congelat.
Segons IDESCAT el 26, 3% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa (taxa AROPE) el
2020, superant ampliament el 23,6% del 2019, i el 6,2% es troba en privació material severa (S, 7%
el 2019). A aquestes dades estadístiques hem d'afegir els diversos informes d'entitats de prestigi
reconegut que aporten dades sobre I'agreujament de la pobresa, i els testimonis de la vida diaria
amb I'increment de les cues als bancs d'aliments, etc.
L'increment de la pobresa i la desigualtat, que afecta especialment les dones, els joves i els
col·lectius vulnerables, posa en qüestió els discursos i les promeses d'avan~ar en la cohesió social.
Sense igualtat social, sense distribució de la riquesa, sense complir les disposicions i les mocions,
s'erosiona la credibilitat de les institucions.
És hora d'actualitzar I'IRSC amb I'increment del 16,3%, IPC acumulat a Catalunya des del 2010 fins
al 2021, en els pressupostos de la Generalitat per 2022.

PROPOSTA ESIVIENA
Esmena de modificación i substitució del redactat de la Disposició addicional17.lndicador de Renda
de Suficiencia, del punt VI. Mesures en materia de benestar social de les Disposicions addicionals
del Projecte de Ilei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022:

Disposició addicional17. Indicador de renda de suficiencia
1. Per a I'exercici del 2022, I'indicador de renda de suficiencia de Catalunya, establert per
I'article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic, es
fixa en 661,9 euros mensual i 9.266,5 euros anual.
2. La Generalitat ha d'utilitzar com a índex o referencia de renda I'indicador de renda de
suficiencia fixat per I'apartat 1, d'acord amb I'article 2.4 del Reial decret lIei 3/2004, del 25 de
juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a I'increment
de la seva quantia.

Barcelona, 29 novembre 2021
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