
10 preguntes clau sobre la  
garantia de rendes

CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Què sabem de la pobresa i la desigualtat al Vallès Occidental?

Per què una renda garantida?

Quin és el cost mínim per viure dignament?

Quins són els llindars actuals de pobresa?

Quins models de garantia de renda coneixem?

Què sabem de l’experiència a d’altres països?

Quina proposta hi ha actualment a Catalunya?

Quins són els criteris per rebre la nova RGC?

Què està fent el Consell Comarcal?

Sabies que...
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S’estima que el 21,4% de la població del 
Vallès Occidental es troba en situació de risc 
de pobresa i exclusió social. La pobresa és 
una realitat a tots els municipis del nostre 
país malgrat els signes de recuperació 
econòmica. És responsabilitat de tots i totes.

Entre els orígens d’aquesta situació hi ha el 
fet que el 29,6% de la població de la comarca 
rep ingressos individuals inferiors al 60% de 
la mediana de la renda familiar catalana.

La cronificació de la pobresa, especialment 
severa, amb la consegüent exclusió social i 
laboral fa més necessària i urgent l’activació 
de nous models de cohesió i activació social.

El Parlament Europeu ha fet diverses resolucions per 
incrementar la quantia de les prestacions fins al 
llindar de pobresa, però no han tingut cap efecte fins 
ara. 

Les mesures i diversitat de les prestacions socials 
existents no són suficients per donar resposta a les 
causes estructurals de la pobresa.

Amb una renda garantida assegurem que la població 
rep uns ingressos suficients per cobrir les necessitats 
vitals i viure amb dignitat. Passant a ser un dret 
subjectiu i no condicionat.

Destinar recursos públics per afrontar aquest repte té 
un impacte directe en la reducció de la pobresa més 
severa i repercussions positives en el creixement 
econòmic i la creació d'ocupació.
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1. Què sabem 
de la pobresa i 
la desigualtat al 
Vallès Occidental?

Consulta estudi Pobresa i
 desigualtat. Vallès Occidental

2. Per què és 
necessària una 

renda garantida?



 
Estudis locals estimen 

que el cost per cobrir les 
necessitats bàsiques per 
viure dignament és de 

437€ al mes per un adult
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3. Quin és el cost mínim per 
viure dignament?

A la comarca el 
preu mig de lloguer 
mensual és de 583€

Amb una forquilla 
municipal que va dels 

247€ a 996€

4. Quins són els llindars 
actuals de pobresa? 

IPREM: Indicador Públic Renda Efectes Múltiples
532€ mensuals i 7.519€ anuals (2018) 

IRSC: Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya                   
569€ mensuals i 7.967€ anuals (2017)

Llindar de pobresa (Idescat, 2016)                                                  
Mínim: 10.054€ any per persona sola                                    
Màxim: 21. 114€ dos adults i 2 infants 
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5. Quins models de garantia 
de renda coneixem? 

 

6. Què sabem 
de l’experiència  
d’altres països?

Renda mínima 
condicionada
Reservada a persones a 
l’atur, integrades en 
unitats de convivència que 
demostrin patir una situa-
ció de pobresa. Prestació 
econòmica per sota del 
llindar de la pobresa i con-
dicionada a la participació 
en polítiques actives 
d’ocupació. 

Renda bàsica de ciutadania
Reservada a persones integrades en 
unitats de convivència que demostrin 
patir una situació de pobresa. 
Pot complementar els ingressos 
per treball i/o altres prestacions 
o beques. Dret subjectiu, no 
condicionat per la disponibilitat 
pressupostaria. Amb estímuls positius 
per afavorir la inserció social i laboral. 
Normalment, la prestació econòmica 
es superior a la de les rendes 
mínimes.

Renda bàsica 
incondicional
Dirigida a totes les 
persones i no a les 
llars, independent 
dels recursos i no 
condicionada a la 
disponibilitat per al 
treball remunerat. 

Tots els països europeus tenen programes de garantia de 
rendes, la major part rendes mínimes d’inserció o simi-
lars. Els problemes comuns són: prestacions insuficients 
(molt per sota del llindar de pobresa); incapacitat per 
atendre a totes les persones que ho necessiten i impacte 
limitat per reduir la pobresa. 

Un aspecte crític és la vinculació entre renda mínima i 
activació. La tendència dominant és afavorir la sortida dels 
programes a través de la reintegració forçosa en el mercat 
de treball. Els experts proposen assegurar la compatibilitat 
entre renda mínima i ocupació i introduir estímuls positius 
per afavorir una adequada inserció sociolaboral. 

Des d’inicis de 2017 té lloc a Finlàndia un projecte pilot 
de 2 anys d’aplicació de la Renda Bàsica Incondicional. 
Els Països Baixos estan posant en marxa projectes locals i a 
França un experiment a gran escala es troba en fase de 
discussió.



 
 
 

7. Quina proposta hi ha 
actualment a Catalunya? 
La Renda garantida de ciutadania (RGC) aprovada 
pel Parlament de Catalunya el juny del 2017 és el 
resultat d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
impulsada el 2012 per part d’un gran nombre d'en-
titats cíviques, sindicats, partits i moviments socials, 
amb un amplíssim suport ciutadà. El punt de partida 
era contrarestar la reforma restrictiva de la Renda 
Mínima d'Inserció (RMI) que es va implantar l'any 
2011.

Les principals novetats són:
     Prestació garantida, dret subjectiu
   Increment de la prestació. De 426€ a 
564€ mensuals per una persona sola. 
El 2020 será almenys de 664€ 
    Durada il·limitada, sempre que persis-
teixi la situació de necessitat

8. Quins són els criteris 
per rebre l’actual RGC?

Majors de 23 anys. Poden ser beneficiaris majors de 18 anys en circumstàncies especials.

Residència continuada a Catalunya durant els 24 mesos anteriors.

No superar el llindar de renda establert durant els 6 mesos immediatament anteriors.

És compatibles amb les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de 
beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a evitar desnonaments, de beques 
públiques per a estudiar.

Els perceptors prestacions  per l’ocupació i no contributives de la seguretat social poden 
demanar un complement que els permeti arribar a la quantia de la RGC vigent.
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9. Què està fent el Consell Comarcal? 

S’ha publicat l’estudi Desigualtat i pobresa al Vallès 
Occidental. 2016

S’ha constituït la Comissió Mixta d’Observació 
permanent de la Pobresa i les Desigualtats al Vallès 
Occidental

Impulsar i apropar el debat al territori. Jornada Cap 
un nou model de garantia de rendes. Situació i 
perspectives (2 març). 

Elaborar l’estudi Renda bàsica de ciutadania: models 
d’implementació i escenaris pel Vallès Occidental.

Un agent i territori actiu en el desplegament de la nova 
renda garantida de ciutadania.
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Troba aquí 
l’Acord del Consell d’Alcaldes 
i Alcaldesses per un canvi de 
model en la lluita contra la 
pobresa i la desigualtat del 

8 de juny del 2017
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Articular la Comissió mixta d’observació permanent de la desigualtat i pobresa, un dispositiu de 
cooperació entre agents públics i privats que actuen i tenen expertesa i coneixement en aquest 
camp.

En formen part els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, Càritas i Creu Roja com a entitats fundadores. 
Recentment s’han incorporat els ajuntaments de Barberà del Vallès i Castellar del Vallès. 

Si tens interès en formar-ne part, posa’t en contacte amb nosaltres!

1. Observació
permanent

2. Avaluació
polítiques 
públiques

3. Exploració nous 
models 

intervenció

4.Dinamització
territorial

• Monitorització del 
cost de la vida als 
municipis
• Informe anual 
de pobresa i 
desigualtat
• Explorar un 
indicador de 
referència del preu 
del lloguer municipal

• Impacte i avaluació
del programa 
beques menjador. 
Curs 2016-2017
• Mapa de recursos 
per combatre la 
pobresa i la 
desigualtat
• Establiment criteris 
comuns per a la 
baremació ajuts 
d’urgència social

• Escenaris i impacte 
de nous models de 
garantia de rendes
• Elaboració de 
propostes de 
projectes i 
actuacions 
innovadores

• Grups de treball 
específics. Per 
exemple: focus grup 
sobre models 
garantia de rendes
• Impuls al debat 
territorial: jornada 
anual
• Cooperació
institucional inter i 
supra comarcal

LÍNIES DE TREBALL I PRINCIPALS ACTUACIONS

L’Estat d’Alaska (EUA) des de 1976 gaudeix d’una renda bàsica incondicional. 
Distribueix entre els seus habitants una part dels beneficis generats de l’extrac-
ció petrolera al seu territori. El pagament de la renda bàsica universal és anual i 
l’únic requisit o tràmit  és tenir almenys un any de residència. És el segon estat 
d’EUA amb menys desigualtat d’ingressos.
 
Pel bon funcionament d’una renda garantida és necessari un mercat laboral de 
qualitat. Per això, des del Consell Comarcal també s’està impulsant el projecte 
estratègic Salari Mínim Comarcal.

10. Sabies que....



Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ctra. N-150, Km.15, 08227. Terrassa. 93 727 35 34
Podeu trobar tota la informació a www.ccvoc.cat

Seguiu-nos a la xarxes socials i compartiu:
@consellvallesoc · @vallesobserva

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Per combatre la pobresa
Per reduir les desigualtats

Per un territori socialment responsable
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Una iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
amb els ajuntaments de la comarca i les entitats socials


