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Benvolguts senyors/es
Avui, dijous 21 juliol 2022, registrem una nova Carta pública al Parlament de
Catalunya , als seus representants i a la ciutadanía de Catalunya per denunciar I'important
augment de la pobresa severa a Catalunya com indica la recent Enquesta de Condicions
de Vida publicada per IDESCAT el 29 de juny, així com el retrocés de la taxa de cobertura
de les prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania entre la població en pobresa
severa.
Els demanem la seva actuació parlamentaria perque s'actualitzi I'IRSC, congelat des
de 1'1 de gener 2010 fins a I'actualitat, amb més urgenciadavant I'enorme increment de la
inflació el 2021 i en el primer semestre de 2022, la qual cosa ha provocat una enorme
perdua del poder adquisitiu de les prestacions socials vinculades a I'IRSC, com és el cas de
la Renda Garantida de Ciutadania, perjudicant greument la població més vulnerable de
Catalunya.
Amb I'objectiu de dialogar per trobar solucions i compromisos davant la deficient
gestió de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, la inacció davant la
sol· licitud d'actualitzar I'IRSC, els problemes trobats en la informació pública sol' licitada que
la recent sentencia nO 2582/2022 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
contenciosa administrativa ha posat en evidencia en reconeixer el dret a rebre informació
sobre el nombre de sol'licituds atorgades a persones en situació de perdua o mancanc;a de
llar recurs, demanem una reunió a les persones representants deis grups
parlamentaris amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida
de Ciutadania i representants de les Marees i Moviments Socials a principis del mes
de setembre en seu parlamentaria.
A I'espera de la seva resposta per concretar data de la reunió, quedem a la seva
disposició per a qualsevol aclariment. Tel 661390670. Correu electrónic ilprcg@gmailcom
Barcelona, 21 juliol 2022
En representació de la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania els saluda
atentament:
Diosdado Toledano González

CARTA PÚBLICA Al PARLAMENT I A LA CIUTADANIA DE
CATAlUNYA

la pobresa severa es dispara al 9% a Catalunya ¡afecta més
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juny de 2022, s'indica que la taxa de població amb priva ció material i social severa a Catalunya
augmenta fins al 9%, és a dir, més de 680.000 persones. Cal afegir I'agr~ ujament de la pobresa a
causa del notable augment de la inflació en el primer semestre de 2022.
Si tenim en compte la dada de 170.798 persones beneficiaries de la prestació de la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) i complements el desembre del 2021, la taxa de cobertura
d'aquesta prestació en la població amb pobresa severa el 2021 és del 24,8%.
En l'Enquesta de Condicions de Vida del 2020, publicada per IDESCAT el juny del 2021, la
taxa de privació material severa era el 6,2% i afectava 474.953 persones. La taxa de cobertura
de la Renda Garantida de Ciutadania en la població amb pobresasevera era el 31,6%.
Tot i que I'ECV del 2021 inclou canvis metodologics introdu'its per Eurostat, la comparació
de les dades del 2021 amb I'ECV del 2020 mostra un notable empitjorament de la pobresa
severa a Catalunya i una important disminució de la taxa de cobertura de les prestacions de la
RGC en la població més vulnerable. Es confirma, una vegada més, la implementació restrictiva
de la Renda Garantida de Ciutadania, en aquesta ocasió sota l' administració de la Conselleria de
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en definitiva, l' incompliment d' aquesta Ileí.
La congelació des del gener del 2010 de l'lndicador de Renda de Suficiencia de Catalunya
(IRSe) és un greu incompliment de la legislació a Catalunya, de la moció aprovada el 6 de febrer
del 2020 pel Parlament, i de les disposicions addicionals n Q 17 deis pressupostos de la
Generalitat del 2020 i el 2022 que estableixen un increment de I'IRSC segons els increments de
I'IPREM (5% el 2020 i 2,5% el 2022).
A més, el Govern de la Generalitat va assolir un acord amb el grup parlamentari "En Comú
Podem" el 16 de desembre de 2021 amb I'objectiu de facilitar I'aprovació deis pressupostos per
al 2022; en el punt 5e d'aquest acord, amb el títol "Ambit de polítiques socials", apartat 1,
s'establia que després de la unificació de la gestió de l'lngrés Mínim Vital i de la Renda Garantida
de Ciutadania a carrec de la Generalitat de Catalunya es procediria a I'actualització de I'IRSC en
un termini no superior als sis mesos.
El 18 de febrer es va assolir un acord de la Comissió bilateral Generalitat-Estat per a la
col·laboració entre ambdues administracions en la gestió de la prestació de l'lngrés Mínim Vital
(IMV).
Ates el caracter subsidiari de la Renda Garantida de Ciutadania amb altres prestacions
socials de I'estat, una part important de la despesa de la Generalitat en les prestacions de la
Renda Garantida de Ciutadania s'ha vist redu'ít amb les apor:tacions de l'Estat a la Generalitat per
cobrir les prestacions de l'lngrés Mínim Vital d'aquelles persones que percebien la Renda
Garantida de Ciutadania, i que també, se 'ls ha reconegut I'IMV.

D'altra banda, I'increment transitori del 15% de la prestació de I'IMV acordat pel govern
de I'estat al marc; d'enguany i prorrogat al juny fins a finals de 2022 per fer front als greus
efectes de la inflació sobre el poder adquisitiu de les prestacions de I'IMV, també significa una
major reducció de la des pesa de la Generalitat en les prestacions de RGC que inclouen 1'1 MV.
Tanmateix, la Conselleria de Drets Socials i el govern de la Generalitat de Catalunya no
han adoptat cap mesura similar amb la presta ció de la Renda Garantida de Ciutadania, i tampoc
han actualitzat I'IRSC, demostrant insensibilitat social amb els drets de les persones vulnerables.
Recordem que I'actualització de I'IRSC és un acte de justícia per a les persones que
perceben prestacions socials a Catalunya vinculades a aquest indicador. En el cas de les
persones que perceben la RGC la no actualització de I'IRSC els suposa una important perdua del
valor de la prestació del 29,9% (inflació acumulada a Catalunya des de 1'1 de gener 2010 a 30 de
juny de 2022). A més, en la mesura que la quantia de la prestació de RGC vinculada al 100% de
1'1 RSC estableix el lIindar per accedir a aquest dret a les persones que demostrin tenir ingressos
inferiors a aquest Ilindar durant dos mesos abans de la sol·licitud, la congelació de I'IRSC suposa
impedir I'accés a aquest dret d'una part de la població vulnerable que d'actualitzar-se I'IRSC pot
demostrar que els seus ingressos són inferiors alllindar establert.
Des de la comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania hem impulsat diverses
iniciatives i cartes adrec;ades a Is grups i subgrups del Parlament de Catalunya demanant el seu
suport i implicació en la defensa de la plena implementació de la lIei de la RGC, en suport de
modificacions de la propia lIei, per la realització d'una Auditoria independent de la gestió de les
conselleries que han implementat la Renda Garantida de Ciutadania, i per l' actualització de l'
IRSe.
Reconeixem el suport parlamentari a importants modificacions de la lIei com escurc;ar el
període de carencia d'ingressos de sis a dos mesos per tenir dret a la prestació de la RGC, també
felicitem el compromís per tramitar una recent pro posta de lIei de modificació de la RGC, pero,
la no consideració de I'exigencia d'una Auditoria sobre la implementació de la RGC, i en
particular, I'absencia d'una acció decidida per obligar el govern de la Generalitat a complir amb
la seva obligació d'actualitzar I'IRSC, ens sembla decebedor i una deixada de responsabilitats
amb els drets de les persones més vulnerables.
Si realment volen defensar els drets de les persones vulnerables, i que s'actualitzi I'IRSC,
tenen eines polítiques importants per obligar un govern de coalició en minoria al Parlament a
complir amb les seves obligacions.
La ciutada nia, especia Iment les persones vulnera bies i les gents solidaries, se'ns ha
esgotat la paciencia. L' increment de la pobresa com a conseqüencia de l' augment de la inflació
es fa insuportable.jActualització de I'IRSC ja! jFacin complir correctament la implementació de
la RGC!
Barcelona, 21 de juliol 2022
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

