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ESPECIAL RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

CCOO celebra
l’acord per la
Renda Garantida
de Ciutadania i es
felicita d’assolir una
vella reivindicació
nascuda del sindicat
La Comissió Promotora de
la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania va ratificar divendres, 12 de maig,
el preacord assolit amb
el Govern per impulsar
aquesta vella reivindicació
que va néixer del nostre
sindicat l’any 2003. Aquest
matí ha tingut lloc l’acte de
signatura. El recorregut
ha estat llarg. Hi ha molta
feina feta, però també en
queda molta per fer.

www.ccoo.cat
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QUINA RENDA GARANTIDA TINDREM?

Les unitats de convivència percebran a més, un 50% de l’IRSC per a
la segona persona i 100€ més per a la tercera persona o els menors.
Hi ha un límit que pot rebre cada família que són 1.208€. Aquestes
quantitats evolucionaran d’acord amb l’IRSC vigent en cada moment.

En relació amb les quantitats, la RGC serà l’equivalent a l’Indicador de
Renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que s’estableix en la Llei de
pressupostos. Actualment 664€/mes i congelat des de l’any 2010.

Import mensual

Import anual

% IRSC

1 persona

663,98

7.967,73

100

2 persones

995,97

11.951,60

150

3 persones

1.095,97

13.151,60

165

4 persones

1.195,97

14.351,60

180

5 persones o més

1.208,44

14.501,28

182

Per a la implantació de la RGC hem acordat un període transitori fins a
l’abril del 2020, de manera que les quantitats començaran sent el 85%
de l’IRSC i s’assolirà el 100% el 2020, d’acord amb la següent taula. En la
primera columna podeu veure les prestacions actuals de la Renda Mínima d’Inserció. La millora és considerable.

Membres
llar familiar

RMI 2016
e/m % IRSC

2017, 15 de
setembre
85% RGC
%IRSC
75€ e/m fill

2018, 15 de
setembre
91% RGC
75€ e/m fill

2019, 15 de
setembre
97% RGC
%IRSC
75€ e/m fill

2020, 1
d’abril
100% RGC
%IRSC

1 adult

424.....64%

564.....85%

604.....91%

644.....97%

664.....100%

2 adults

480.....72%

836.....126%

896.....135%

956.....144%

996.....150%

3 adults

534.....80%

911.....137%

971.....146%

1.031.....155%

1.096.....165%

4 adults

590.....89%

986.....148%

1.046.....157%

1.106.....166%

1.196.....180%

5 adults

625.....94%

1.061.....160%

1.121.....169%

1.181.....178%

1.208.....182%,
topall màxim

6 adults

655.....99%

Com a resultat de la negociació, hem acceptat que la RGC tingui un tram de 150€ que
només es rebrà si hi ha la disponibilitat de
fer un procés d’inserció social o laboral. És a
dir, si l’administració proposa una activitat
d’aquest caràcter i no es fa, es perdrà el tram.
Si existeix la disponibilitat però l’administració
no el proposa es mantindrà. Aquests 150€ es
rebran des del primer moment i no s’hauran
de sol·licitar a banda. Aquest tram es mantindrà durant sis mesos després de trobar feina,
encara que es superi la RGC.

Hi ha també uns requisits que cal complir per ser beneficiari de la RGC, la majoria dels quals
hem acceptat en la negociació i són més restrictius que la proposta original de la ILP:
• Residència a Catalunya durant 24 mesos sense interrupcions.
• Ser major de 23 anys.
• No haver rebutjat cap oferta d’ocupació adequada.
• La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, durant
els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la RGC.
• És incompatible amb la tinença de patrimoni -més enllà de l’habitatge habitual.
• Cal haver sol·licitat i esgotat, si és el cas, els subsidis i ajuts públics que puguin
correspondre.
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Tot i això, l’Acord que valorem tan sols estableix la complementarietat amb el treball d’inici (15 de setembre 2017 ) de les següents
situacions:
• Nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

COMPLEMENTARIETAT
Las RGC tindrà caràcter complementari. El mateix IRSC que serveix per
calcular l’import de la RGC és el llindar d’accés. De manera que qui estigui per sota podrà –si es compleixen tota la resta de requisits- rebre
la diferència entre els seus ingressos i els que garanteix la RGC. Això
s’aplicarà a les Pensions No Contributives, als subsidis i ajuts i als ingressos per treball per sota de l’IRSC, si bé en aquest cas cal tenir en compte
el següent:

Complementarietat amb les rendes del treball
En el moment de fer la ILP això no es plantejava. L’evolució de la situació
socioeconòmica, el fet que ja existeix a d’altres CCAA (Euskadi, Navarra i
Les Illes) i el convenciment que no és equitatiu deixar a les persones que
treballen en precari fora de la protecció de la RGC ens va portar a fixar
aquest objectiu. En el nostre recent Congrés li vàrem donar rellevància a
aquesta reivindicació i podem assegurar que, sense menystenir ningú, la
posició de CCOO ha estat cabdal per tal que l’Acord la reculli.

• Les persones que accedeixin a la RGC a partir de 15 de setembre
de 2017 des de la condició de beneficiaris de la Renda Mínima
d’inserció, i que ja estiguin compatibilitzant la RMI amb rendes de
treball a temps parcial
• La persona beneficiària de la RGC que signi un contracte a temps
parcial, en el cas que les rendes de treball que se’n derivin siguin inferiors a la quantitat de la RGC. Serà compatible amb la percepció de la
prestació econòmica de la RGC en la quantitat necessària per arribar
a l’IRSC, inicialment durant 6 mesos.
La quantitat rebuda de la Renda Garantida de Ciutadania no podrà
ser objecte d’increment com a conseqüència d’una reducció del
temps de treball contractat a través del contracte de treball a temps
parcial, excepte si es produeix com a conseqüència de raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.
Pel que fa a la resta, l’Acord estableix que cal arribar a la plena complementarietat amb totes les rendes del treball que estiguin per sota
de la RGC, però remet a una Comissió –on hi haurà CCOO- perquè
determini com i quan fer-ho.

HISTÒRIA DE LA PROPOSTA DE RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA
L’any 2003, tot analitzant les mancances de la Renda Mínima d’Inserció –quantitats i condicions
d’accés que excloïen a moltes persones necessitades- CCOO de Catalunya va fer la proposta de
Renda Garantida de Ciutadania. Dèiem:
“La idea de partida de la proposta de CCOO és que els poders públics han de garantir a tots els ciutadans
d’aquest país els recursos necessaris per fer front a les necessitats indispensables. Quan en absència de
rendes pròpies, les pensions públiques, contributives o no contributives, no permetin aconseguir aquests
mínims, ho faria de forma complementària i subsidiària, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
entesa com a dret subjectiu de ciutadania.”

Convocatòria de l’any 2003 de la
jornada
de presentació de la Renda Gara
ntida de
Ciutadania

La primera conseqüència del treball fet va ser que l’Estatut d’autonomia recull des de 2006, en l’article 24.3 la RGC,
“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”.
Tot i això, no es va desenvolupar aquest article de l’Estatut fins que va arribar la Iniciativa legislativa Popular (ILP) de la RGC.
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OBJECTIUS IMMEDIATS I TREBALL EN EL FUTUR
Cal que el que hem acordat es transformi en text articulat i s’aprovi
abans que acabi aquest període de sessions. Cal que el govern posi
en marxa els circuits administratius per començar a aplicar la RGC el
15/09/2017. CCOO vigilarem de prop aquest procés.

Cal que la Comissió que desenvoluparà la implantació de la RGC desenvolupi de forma ràpida i efectiva allò previst per la llei i també allò
que queda menys lligat, com ara la compatibilitat amb les rendes del
treball. CCOO tenim una important tasca a fer en aquest sentit.

LA ILP DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
L’agost del 2011, el primer govern Mas retallà substancialment l’accés a la Renda
Mínima d’Inserció, vigent aleshores i producte de la concertació social (1996).
En resposta va sorgir la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular de Renda Garantida de Ciutadania. CCOO formem part de la Comissió Promotora des del
primer moment.
A mitjans d’abril del 2013 començava la recollida de signatures (en calien
50.000) en els plecs lliurats pel Parlament. El 20 de desembre de 2013 vam lliurar
al Parlament 121.191 signatures, recollides amb el suport de 71 organitzacions
i entitats. CCOO vàrem ser la tercera organització en signatures recollides i, de
molt llarg, el primer sindicat.
La X legislatura del Parlament (desembre 2012 - agost 2015) es va caracteritzar
per l’allargament dels tràmits i les compareixences parlamentàries per evitar
l’aprovació de la ILP de la RGC. En la legislatura actual, hem arribat a una situació
en què, o bé teníem un acord o incorríem en el risc que tampoc s’aprovés la
RGC. Cal tenir això en compte en valorar l’acord assolit.
La Renda Garantida de Ciutadana serà efectiva a partir del 15 de setembre de 2017.

AGRAÏMENTS
No podem acabar aquesta valoració sense agrair la gran tasca feta
per totes les persones i organitzacions que han format part i han treballat, molt, en la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida de
Ciutadania
També hem de posar en valor el treball fet per CCOO: les signatures
recollides per la nostra gent; les resolucions de comitès d’empresa
(juny del 2014) impulsades per les nostres seccions sindicals; tots els
pronunciaments fets de manera persistent en favor de la RGC... El procés de la RGC demostra que conquerir reivindicacions que s’allarguen
15 anys i més enllà només està a l’abast si comptem amb organitzacions que d’una manera duradora les defensen.

