Informe

La RGC a Sabadell
Avaluació del seu desplegament

Sabadell, juliol de 2019
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Secretaria tècnica
Síndica de greuges de Sabadell
Regidoria d’Acció Social i Habitatge

Des del desplegament de la llei de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) el
setembre de 2017 fins a la data, han anat encenent-se diverses alarmes en
relació a la garantia dels drets dels ciutadans que son objectiu de la ILP
que va donar origen a l’esmentada llei. En aquest sentit, especialment en el
decurs de l’any 2019, les protestes per part de ciutadans, ILP, treballadors
socials i altres agents s’han anat accentuant. Malestar que, com a
principals institucions locals, recollim i ens comprometem a canalitzar i
esmenar.
El document que teniu a les mans, doncs, pretén avaluar i donar evidència de
la realitat actual del desplegament de la RGC a la ciutat, amb l’objectiu
que serveixi de guia pel treball de millora de les condicions d’accés,
gestió i manteniment de la renda.
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RGC. Estat a juliol de 2019
Estat actual a Catalunya
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Planificació de la implementació dels imports
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L’import màxim per unitat familiar és de 1.208E

Context actual de la pobresa i el mercat laboral
OCUPACIÓ
•

Taxa de risc de pobresa en el treball (TPT)1. D’ençà la recessió
econòmica inaugurada el 2018, l’evolució de l’ocupació i el salari
mostren que ja no son garantia d’inclusió plena. L’esmentada taxa ha
emergit en aquests anys com a novetat a Europa, especialment notable a
Catalunya i Espanya.

El 2017, la TPT a Catalunya se situava en el 12% dels ocupats2, Una dada
que ens situa en un escenari força precari. Per exemple, el 2015, data
en què es poden fer comparacions, la relació de desigualtat entre el
conjunt espanyol i la resta dels països europeus ja era notable.
Taxa de risc a la pobresa entre
treballadors. 2015

•

Catalunya

Espanya

EUR3

11,2%

14,8%

9.4%

Atur de llarga durada. Les persones que porten aturades més de 12 mesos
han disminuït aquests anys, i representen el 28,3% de la població
desocupada. D’aquests, els perfils majoritaris son homes de mitjana
edat, seguit per les dones i els joves. Més de la meitat dels aturats
tenen més de 45 anys.

1

Mostra la proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant l’any de referència i que tenen una renda disponible equivalent per
sota del llindar de risc a la pobresa.

2
3

Informe Una aproximació a la pobresa en el treball. CCOO. 2018.
EUROSTAT. 2018
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Valorant aquestes xifres i sumant-li la minva de la capacitat d’accés al
mercat laboral segons s’avança amb l’edat, com s’aprecia a la taula que
segueix, ens apropem a un escenari cronificació da la inactivitat
laboral i de la pèrdua de la capacitat monetària.
Afiliacions a la SS. Sabadell,
març de 20194

Núm.

%

Menys de 30 anys

14.451 16,42%

De 30 a 44 anys

35.683 40,55%

De 45 a 54 anys

24.023 27,30%

De 55 anys i més

13.851 15,74%

Total

88.008 100,00%

Només l’11,33% d’aquestes noves contractacions han estat persones amb
nacionalitat estrangera.
Així, segons l’ informe citat Una aproximació a la pobresa en el treball
de CCOO, el percentatge de població inactiva forçosa per causa de
desànim o pèrdua de confiança ha tingut una variació de l’1% al 2,7%
durant el 2018. Població que d’intervenció socioeconòmica prioritària,
avui ja amb una dimensió notable.

•

4
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Precarietat. Parcialitat i intermitència. Principals factors de
precarietat i canvi del mercat laboral, que afecten directament a les
condicions de vida de la població i a la cronicitat de situacions de
vulnerabilitat i desmobilització social. El gràfic il·lustra prou bé la
variació percentual de la població assalariada per tipus de contracte, a
Catalunya, i pel període de 2008 a 20185.

IDESCAT. 2019
Informe Una aproximació a la pobresa en el treball. CCOO. 2018.
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•

Població de Sabadell sense cobertura de prestacions d’atur. Prestació
d’atur, RAI o PREPARA. Si bé la xifra absoluta de persones evoluciona
a la baixa (5.884 el 2018), el percentatge sobre el total de persones
que busquen feina es manté força notable.
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POBRESA

•
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Risc a la pobresa. Taxa AROPE6 2018. En un context on la renda mitjana
anual per persona ha passat dels 11.000 als 13.000 euros, a Catalunya el
24.7% de persones viuen en risc de patir pobresa. L’evolució d’aquest
indicador d’ençà el 2014 no és bona, i ha sofert alt baixos.

IDESCAT, ECV. 2018.

A la taula que segueix es poden observar els components de la taxa AROPE, en
forma comparativa. En relació al ris de pobresa tenim una realitat que
supera la mitjana europea, que millora però en termes de baixa intensitat
d’ocupació, i que té equivalència quant a carència-privació severa a Europa.

•

Components de la taxa AROPE.
Comparativa 2018

CAT

ESP

EUR7

Risc de pobresa (després de
transferències socials)

21.3

21.5

16.9

Baixa intensitat d’ocupació

5.8

10.7

9.4

Carència material severa

6.5

5.4

6.2

Privació severa. Un 6,5% de la població de Catalunya es troba en situació
de risc de privacions severes: les llars manifesten que no es poden
permetre un àpat de carn o peix almenys cada dos dies o que no poden
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.
Molt relacionat amb aquest escenari hi ha la Baixa intensitat de treball
a les llars, que el 2018 se situa en un percentatge encara del 5,8.
Carència-privació material severa
AROPE. Comparativa 2018

CAT

ESP

EUR8

Carència material severa

6.5

5.4

6.2
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Pobresa infantil. Destaca de manera notable l’evolució de la taxa de risc
a la pobresa entre els menors de 16 anys a CAT. D’ençà el 2008, el
percentatge de menors en risc de pobresa s’ha frenat i involuciona, però
es manté en condicions molt desfavorables.
Evolució de la taxa AROPE per a menors de 16
anys
CAT
ESP

2015
27.9
33.4

2018
24.6
28.8

Per acabar d’il·lustrar aquesta greu problemàtica, cal mirar amb atenció
l’indicador del llindar de risc a la pobresa per a llars de dos adults
amb dos menors9. Com es pot veure al gràfic que segueix, al 2018 es
superen el número de llars del 2010, any de plena recessió econòmica.

7
8
9

EUROSTAT. 2018. Dades any 2017.
EUROSTAT. 2018. Dades any 2017.
INE. ECV 2018
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Dades a maig de 2019 a Sabadell
La base de dades proporcionada pel DTAS no identifica els perfils socials o
laborals dels titulars.
Expedients nous de RGC i PC

2018

2019

RGC

50

7

PC

22

2

TOTAL noves entrades

72

9

81

Expedients suspesos (tots de RGC)

Núm.

%

Total Suspesos d’ençà setembre
2017

294

24%

Suspesos el 2019

65

7%

Expedients vigents maig 2019

PC

RGC

n.d.

60

848

6

Vigents

Perfils

914

11

Distribució per membres de la
unitat

%

Import mensual de
mitjana

1 i 2 membres

67

629,98€

3 membres

15

4 membres

8

5 membres

10

Import mensual mitjà

575,69€

Mínim

66,40€

Màxim

1.122€

1.036,19€
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Distribució territorial
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SENSELLARISME

A Sabadell existeix una Taual de treball per fer seguiment de les persones
sense llar que hi ha a la ciutat, formada per entitats del tercer sector que
treballen específicament amb persones sense llar, l’hospital Parc Taulí, SSB
de l’Ajuntament i la Sindica de Greuges.
A l’actualitat hi ha 261 casos en actiu dels que es fa seguiment a la taula.
D’aquests, només 12 cobren Renda garantida de ciutadania a l’actualitat, un
4,5% de les persones sense llar de la ciutat.

Principals obstacles actuals de la implantació de la RGC
GENERALS
A-

No es coneix l’eina de cribratge que el SOC usa per determinar
perfils laborals o socials.

B-

No s’ha desenvolupat el marc reglamentari. Endarrerit fins el 2020.

C-

S’ha creat la comissió de seguiment; s’hauria de preguntat als
representants del mon local per la seva posada en marxa i criteris
d’accés.

D-

No hi ha accés a l’explotació de dades via web. No coneixem el perfil
dels beneficiaris ni les demandes d’accés a la Renda.

E-

No s’acompleixen les resolucions del Parlament que obliguen a revisar
les sol·licituds denegades.

F-

Increment de les denúncies a la Sindicatura de Greuges.

G-

El SOC es nega a registrar les reclamacions i els recurs d’alçada
contra les denegacions. Els usuaris ho han de fer via certificat de
Correos.

H-

S’ha creat un torn d’ofici a Sabadell, que evita el desplaçament a
Justícia (Hospitalet).
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I-

Una de les estratègies del DTAS per dilatar el procés d’atorgació és
demanar més documentació al sol·licitant, just quan estan a punt de
complir-se els 5 mesos legals abans no sigui aprovada per silenci
administratiu.

J-

Fins a un any per resoldre recursos d’alçada.

K-

Increment de les extincions d’antigues RMI

L-

Decrement notable de les derivacions de casos als SSB.
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A SABADELL. RELACIÓ RGC I ACCIÓ SOCIAL

Desprès del moment inicial de col·lapse de sol·licituds al SOC, amb llistes
d’espera per iniciar el tràmit, aquesta pressió es va traslladar al retard
en les resolucions.
Una descoordinació en les directrius que arribaven des del Departament de
Generalitat feia que els usuaris estiguessin desorientats. Es van anar
aclarint les situacions que corresponien a cadascun dels sistema (Social i
Laboral) al juliol de 2018.
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La relació SOC- Acció social al municipi ha estat capaç de fixar un sistema
de coordinació estable per la relació dels casos, que des del SOC valoren
com a perfil SOCIAL. Encara resta pendent de resoldre, amb instruccions de
la Generalitat, els perfils LABORALS que provenien del sistema de RMI.

Actualment, la dificultat és un altra, ja que darrerament s’estan produint
múltiples extincions de RGC. Les famílies beneficiaries s’assabenten de
l’extinció el dia que s’adrecen a l’entitat financera per fer el
reintegrament de la prestació i veuen que no els hi ha estat ingressada.
Prèviament no han rebut abans cap notificació. Davant d’aquesta situació el
que fan és adreçar-se als SSB i és la professional del territori qui, en
consultar-ho mitjançant la web, els hi ha de confirmar. Cal afegir que el
motiu consultable a la web és massa genèric, i per tant tampoc es pot
traslladar una informació clara a la família de les circumstàncies que han
donat lloc a l’extinció de la prestació. Això encara violenta més les
famílies beneficiaries i deixa en una situació complicada a la professional
de SSB, qui ha de coordinar-se amb la referent de Generalitat per conèixer
els detalls.

Algunes de les extincions son procedents però d’altres tenen a veure amb
canvis produïts al llarg del 2017 o 2018 que no varen ser comunicats. Som
coneixedors de l’obligació del beneficiari de comunicar qualsevol canvi dins
del termini d’un mes però cal fer algunes consideracions al respecte:
ü El perfil social d’algunes famílies, la manca d’habilitats i el
nivell de desestructuració és un handicap per al compliment
d’aquesta obligació. Algunes son casos socials molts greus on
tot i no haver comunicat els canvis es troben, abans i ara, en
una situació d’extrema necessitat. L’extinció de la RGC en
aquests moments per una situació del passat augmenta encara més
la seva exclusió (lluny dels objectius amb què va néixer la
RGC).
ü S’afegeixen les dificultats de connexió al Frontal web per
tramitar i comunicar modificacions de les situacions, i la manca
de registre de les comunicacions fetes a l’any 2017 (encara web
RMI). El fet de no disposar de l’aplicació de RMI per comprovar
si es van fer aquestes modificacions i que l’actual web no
recull l’històric de les comunicacions (anterior a la RGC) situa
als professionals de SSB en una situació complicada. Algunes
famílies manifesten que son modificacions que varen ser
informades als SSBT i responsabilitzen al professionals, qui no
tenen possibilitats de confrontar-ho.
ü Moltes d’aquestes extincions semblen estar relacionades amb
incidències antigues amb l’empadronament o contractes laborals
de molt curta durada.
Les extincions poden tenir un notable impacte en el pressupost de
l’administració local en recursos de garantia alimentària o prestacions
econòmiques.

En relació a les notificacions: posen de manifest que no hi ha un mecanisme
establert per informar a SSB prèviament de les resolucions atès que les
revisions d’expedients s’estan duent a terme per diversos tècnics, i que
aquesta qüestió dificulta que es pugui donar aquesta informació prèvia ja
que no son referents del territori.
No hi ha possibilitats d’establir coordinacions amb RGC, a nivell de
planificació. La referent de RGC que tenim assignada a Sabadell, es mostra
col·lapsada, i en molt moments la coordinació és complicada. En les seves
paraules: «S’està fent una revisió d’expedients provinents de la RMI per
part de diversos professionals de l’Òrgan Tècnic i ens trobem amb un volum
molt gran d’expedients a revisar i que causen extinció i, a dia d’avui, no
hi ha un mecanisme establert per informar-vos prèviament d’aquestes
resolucions».
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Sempre es notifica la resolució dels expedients als titulars. Ara bé, ens
trobem casos que com un dels motius d’extinció és no comunicar canvis, pot
passar que no arribi la notificació perquè el domicili no estigui
actualitzat per no haver-se comunicat aquest canvi.

Al mes de juny, es compleix el termini de dos anys de revisió dels
expedients tal i com marca la Llei. La Generalitat demana col·laboració i
informació als SSB sobre els expedients sense informació, i informaran als
SSB de possibles extincions que es puguin produir.
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Alguns exemples de casos que afecten als SSB transcripció directa):
1. Monoparental amb una filla de 10 anys, que fins al febrer ha percebut RGC
per un import de 871,75€. Té reconegut un 65% de discapacitat, se la va
orientar a que fes tràmit per demanar PNC i des d’aquest mes de gener te
aprovada la prestació PNC per un import de 392€. Consultada l’aplicació de
RGC hem vist que la prestació consta com extingida per aquest mes de febrer,
i al fer la consulta amb la referent ens explica que la PNC és incompatible
amb un complemento de RGC sempre que la titular de la PNC i de la RGC
coincideixin (en aquest cas, no podem canviar el titular per que es la única
persona adulta del nucli), i tampoc existeix l’opció de que li reconeixen el
complement per ser monoparental. L’orientarem a demanar el complement de
PNC, que és de 132,45€, però en el cas que li aprovin, l’import seria de
524,45€, per tant, els seus ingressos es veuran disminuïts. La referent de
RGC em diu que això es degut a unes noves directrius respecte als
complements, i que tot i que son conscients que és un perjudici per la
persona, no es pot fer res.
2. L’extinció prové per no haver comunicat canvis. Des de l’any 2015 fins
maig de 2018 no hi ha cap seguiment ni comunicació a l’expedient, que es
comunica el canvi de NIE a DNI de la titular i al setembre 2018 es comunica
un pla d’ocupació del marit que va tenir l’any 2018, però es comunica tres
mesos després i un cop finalitzat no sol·licita el subsidi al que té dret
fins a 21 mesos, per tenir càrregues familiars.
A més, l’any 2017 ha hagut diversos contractes del marit no comunicats,
concretament 3 contractes a temps complet que sumen un total de 5 mesos.
3. L’expedient ha
comunicar canvis.

causat

extinció

per

incompliment

de

l’obligació

de

A una de les eines a les quals tenim accés, veiem que hi ha constància
que els fills resideixen a l’estranger (per això els pares no perceben la
prestació familiar per fills a càrrec) i no s’ha comunicat que han marxat. A
més, el marit de la titular va percebre la RAI des de l’01/02/2017 fins el
30/12/2017 i no es van comunicar aquests ingressos. Tanmateix, la unitat
familiar consta a una altra adreça des de gener de 2017 i no s’ha comunicat
el canvi.
4. S’ha extingit perquè ha hagut un incompliment de l’obligació de comunicar
canvis.
Concretament, perquè no ha estat fins a principis de 2019 que s’ha comunicat
que el cònjuge de la titular percep una pensió per incapacitat total des de
l’octubre de 2017. Per tant, durant més d’un any han estat percebent
indegudament la RGC, per la qual cosa hauran de retornar aquests ingressos
indeguts i no podran sol·licitar la RGC fins d’aquí 5 anys per aquest motiu
(haver percebut una prestació pública de forma indeguda).
5. S’ha extingit perquè ha hagut un incompliment de l’obligació de comunicar
canvis.
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El consort, el Sr. Gimenez, percep PNC des de mitjans de 2017 amb efectes
mitjans de 2016 i mai ha estat comunicada.
6. Monoparental amb dos fills menors a càrrec, tot i que fa un any ja es va
comunicar que la Sra. començava a treballar amb contracte parcial (monitora
de menjador) i va aportar algunes nòmines, fins el mes de maig d’aquest any
no se li comença a descomptar, de manera prorratejada, el que ha cobrat de
més i la nòmina mensual actual (abans percebia 969€ ara passarà a cobrar
163€), però causant un perjudici a la usuària ja que aquests mesos de juliol
i agost no treballarà (finalitzen menjadors escolars) i només disposarà
d’aquest import de 163€ per passar el mes i fer-se càrrec del lloguer de
l’habitatge.
Entenem la obligació de comunicar els canvis, però si es vol ser més eficaç
i atacar el mal us a temps, i donat que poden consultar aquestes
informacions, s’hauria de revisar el procediment, ja que demanem a l’usuari
dades que l’administració ja té en coneixement.
7. Nucli familiar monoparental amb infància en risc sense ingressos. Se
l’orienta a tramitar RGC i fa una primera sol·licitud a l’abril 2018 que es
denega (manquen padrons...). Se l’orienta a que torni a demanar-la i
presenti la documentació correctament, i així ho fa al desembre 2018, davant
d’un requeriment que rep perquè justifiqui la residencia continuada durant
el 2017-18. S’adjunta a la sol·licitud un fem constar de que és un cas de
seguiment amb serveis socials i que en aquests anys ha estat atesa. Torna a
rebre nou requeriment (febrer 2019) d’un munt de documentació que la família
no pot aportar i amb el suport de la TF que hi ha al domicili s’intenta
aportar el màxim possible i ho va entregant al SOC.
Tot i així, finalment arriba carta comunicant denegació 01/04/19 pel següent
motiu: No acreditar insuficiència d'ingressos en els sis mesos anteriors a
la sol·licitud. La unitat familiar presentada a la sol·licitud, no queda
acreditada documentalment.
I davant d’això, des de serveis socials el 09/04: s’envia via aplicació un
recurs amb un informe social adjunt explicant el cas amb tota la informació
referent.
Des de RGC se’ns diu que el recurs pot tardar mesos en resoldre’s i que
aconsellen a la senyora que torni a fer nova sol·licitud (per tercer cop!!!)
aportant el nostre informe des d’un principi, i així pot anar més ràpid que
el recurs.
Des de SSB no fem el tràmit ni la gestió de noves sol·licituds de RGC, si
son casos laborals determinats pel SOC no tenim interferència en la
tramitació. En els casos socials, igualment si la tramitació es fa al SOC,
no té sentit que calgui un informe social per acreditar la situació social
(si es tracta d’un dret reconegut), atès que la intervenció social
s’iniciarà amb l’activació de RGC i l’establiment del pla d’inserció social.
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DENÚNCIES SOBRE RGC A LA SÍNDICA DE GREUGES DE SABADELL
La Síndica de greuges ha atès durant el període 2018-juny 2019, 11 queixes
relacionades amb temes de renda garantida de ciutadania.
Les queixes són diverses però es basen en denegacions que els afectats
consideren no pertinents, en manca d’informació i desprotecció sobre com
recórrer les resolucions de la Generalitat, en informació errònia per part
del mateix SOC i en la impossibilitat de practicar el registre de les
instàncies que volien presentar a les oficines del SOC de Sabadell.
Alguns dels casos més significatius:
-

-

-

-

-

-

-

Familia monoparental (mare amb 3 fills a càrrec). Sol·licita renda
garantida l’octubre de 2017 i 7 mesos després encara no havia rebut
resposta.
Persona sense ingressos sol·licita RGC però li ofereixen feina durant
3 mesos a l’ADF. Ho comunica al SOC, que li diu que no afectarà
l’atorgament de la RGC, però finalment li deneguen per haver percebut
ingressos durant l’estiu.
Familia nombrosa (2 infants i un bebè). El matrimoni i el bebè han
dormit durant 7 mesos al cotxe. Els han denegat la RGC en 3 ocasions
per diferents motius.
Familia nombrosa amb 3 menors i marit en situació de dependència. SOC
havia obert 2 expedients diferents de tràmits de RGC. Un, la dona
constava com a monoparental i l’altre no comptaven els 3 fills sinó 2.
Denegació per no complir els requisits d’un dels dos expedients.
Familia monoparental (3 menors i una dona víctima de violència de
gènere) en situació d’extrema precarietat. La familia viatja al Marroc
durant 2 mesos per alimentar els infants i treure’ls de la greu
situació personal i es denega RGC.
Familia monoparental (mare i filla). El SOC informa erròniament de les
condicions per accedir a la RGC i li deneguen per haver treballat
durant 1 mes.
Familia monoparental (mare i fill). Li deixen d’ingressar sense
informar-la prèviament. El SOC tampoc permet registrar el recurs
d’alçada quan es va a presentar físicament a les dependències de
Sabadell.
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La dificultat d’accés a la RGC en xifres (dades de 2017, RMI/RGC)

CAT és el segon pressupost de l’Estat. El gràfic següent indica la mitjana
per titular de RGC
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Però, la despesa per habitant situa CAT molt per sota del que la lògica
consideraria, és a dir, ens tocaria estar més a prop de Navarra o el PV.
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