PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA
El proper 12 de juliol es complirà el tercer aniversari de l'aprovació per unanimitat de la llei de
la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) al Parlament de Catalunya, resultat de la Iniciativa
legislatura popular promoguda per nombroses entitats socials, cíviques i polítiques.
Després de reconèixer la prestació de la RGC a les persones i famílies que percebien la Renda
Mínima d'inserció (PIRMI), la implementació de la llei de la RGC a les noves sol·licituds ha estat
un dur camí d'obstacles. El que ha motivat nombrosos recursos individuals davant la denegació
massiva de la prestació sense causes justificades. A més, es van presentar diverses iniciatives
parlamentàries, mocions per revisar les sol·licituds denegades, i esmenes a la llei per escurçar
el període de carència, etc. També es van cursar diverses sol·licituds d'intervenció a l'GAIP
davant les respostes opaques de el Departament de Treball. Davant l'incompliment parcial per
la Direcció General d'Economia Social de la resolució 114/119, es va registrar el passat 2 de
març un requeriment, què en cas de resposta negativa o insuficient, motivarà la presentació
d'un nou recurs davant el tribunal de l'contenciós administratiu .
Després d'analitzar el Decret de l'reglament 55/2020 de la llei RGC, publicat el passat 30
d'abril, amb un retard de més de dos anys que ha facilitat la implementació restrictiva de la llei,
s'ha pogut concloure que al costat d'algunes millores de la llei, hi ha una vintena de previsions
de Decret de l'reglament que són contràries a les previsions de la llei de la RGC.
La vulneració parcial de l'articulat de la llei RGC té efectes restrictius en la implementació de la
llei, reduint la cobertura o accés de la prestació a la població vulnerable a Catalunya. En
l'actualitat de l'mig milió de persones i famílies en situació de pobresa severa, només unes
80.000 perceben la prestació de la RGC, i altres 47.000 cobren complements de pensions no
contributives o prestacions socials. En definitiva, menys d'una quarta part de la població amb
pobresa severa a Catalunya té la cobertura de la RGC, i menys de l'10% de la població en risc
de pobresa que podria accedir a aquesta prestació la té reconeguda.
En defensa de el dret de les persones vulnerables a percebre la RGC, i de el ple compliment de
la llei RGC, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania ha acordat impugnar el
Decret de l'Reglament, especialment aquells articles que vulneren la llei mitjançant la
presentació de un recurs a el Tribunal de l'contenciós administratiu.
Amb l'objectiu de finançar els costos econòmics d'aquesta primera demanda, al voltant de
5.000 euros, cridem a les entitats socials, cíviques, polítiques i persones solidàries a realitzar
aportacions a el nº de compte de la Comissió Promotora de la RGC: ES47 3025 0001 1714 3351
6817, indicant el motiu "aportació a la demanda" i el nom de l'entitat o persona que realitza
l'aportació.
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