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Negociació per a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania

Una RGC incompatible amb el treball
remunerat pot resultar contraproduent
 Negar la prestació a les persones que tenen un salari, encara
que aquest sigui inferior a l’IRSC, pot desincentivar l’ocupació
 ECAS fa una crida al consens per aprovar la Renda Garantida i
adverteix que caldrà perseguir la contractació precària i fraudulenta
Barcelona | 10.03.2017
En la recta final de la negociació entre el Govern de la Generalitat i la comissió
impulsora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per acordar el redactat
final de la llei, ECAS manifesta la seva satisfacció pel procés que s’ha seguit i fa
una crida al consens perquè s’aprovi en benefici de la població més
vulnerable, que porta anys patint la crisi i no nota els efectes dels indicadors
macroeconòmics positius. Malgrat la distància entre les posicions inicials del
Govern i dels impulsors de la Iniciativa Legislativa Popular, la voluntat
d’entesa per ambdues parts ha permès arribar a un punt en què els termes
de la negociació fan preveure un avenç històric.
El principal escull amb què es troba actualment el procés se centra en la no
acceptació per part del Govern de la complementarietat de la RGC amb
un salari baix procedent d’una jornada parcial, la qual cosa impediria ser-ne
beneficiàries a persones amb ingressos inferiors a l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya (IRSC). Només està previst acceptar-la en el cas que
una persona que ja sigui perceptora de la RGC trobi una feina amb un salari
inferior a aquest índex, que és el que marca l’import de la prestació (664 euros
mensuals).
La incompatibilitat entre l’accés a la RGC i el treball remunerat –malgrat suposi
ingressos per sota d’aquesta renda— pot resultar contraproduent, ja que haver
d’optar entre una feina i la prestació pot desincentivar l’ocupació i cronificar
la situació de dependència de la persona. Es tractaria d’un efecte pervers tenint
en compte que es pretén que el cobrament de la RGC sigui transitori, ja que la
renúncia a una feina amb ingressos reduïts per poder exercir el dret a la
prestació suposaria perdre els efectes beneficiosos del treball com a instrument
formatiu, de capacitació i d’integració social mitjançant l’experiència laboral,
l’adquisició de competències i la millora de l’autoestima i la vàlua professional.
Per evitar possibles males pràctiques per part d’empreses que es
plantegessin contractar per sota de les condicions del mercat laboral aprofitant
que la persona podria estar cobrant una Renda Garantida que completaria els
seus ingressos, caldrà perseguir amb especial afany la contractació
precària i fraudulenta, que perjudica no només les persones més vulnerables
sinó el conjunt del sistema i la seva sostenibilitat.
Per úlitm, el caràcter de dret subjectiu de la RGC –acceptat per ambdues
parts negociadores— xoca també amb el fet de condicionar el seu cobrament a
una circumstància com tenir un salari que no arriba als mínims que el propi
Govern assumeix com a necessaris per a una vida digna, per la qual cosa
confiem que aquest darrer escull se superi i l’acord es pugui celebrar ben aviat.
ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa un centenar
d’organitzacions sense afany de lucre que atenen 850.000 persones l’any. L’atenció directa que
presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el
sector es fonamenten en voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. En
la nostra tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió per tal que els
drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania.

ECAS │ Agència de Comunicació Social
T. 93 268 3442 | M. 657 515 361

Contacte: Agnès Felis
afelis@acciosocial.org

Via Laietana, 54 1r | 08003 BCN
www.acciosocial.org

