Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran sobre l’actualització de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
El Consell Assessor de la Gent Gran va plantejar la necessitat d’actualitzar la nostra
reiterada demanda d’actualització de l’IPREM amb l’IPC d’Espanya, actualització de
l’IRSC amb l’IPC de Catalunya i que es garanteixi l’ús de l’IRSC en totes les prestacions
municipals.
L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) es va crear l’any 2004, i és
l’indicador de referència econòmica que s’utilitza per accedir i ser beneficiari de les
prestacions públiques. El valor de l’IPREM es fixa anualment en la Llei de pressupostos
generals de l’Estat. A Catalunya, l’any 2005 es va crear, per acord entre el govern, els
sindicats i la patronal, l’indicador de renda de suficiència (IRSC) per compensar el
diferencial del cost de la vida entre Catalunya i Espanya. L’IRSC va entrar en
funcionament amb la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic.
Prestacions vinculades:
• Complement de la pensió no contributiva
• Ajuts a cònjuges supervivents (complements de viduïtat)
• Manteniment de les despeses de la llar (ajut que substitueix i modifica l’anterior,
destinat a garantir l’ús de l’habitatge habitual després de la mort del cònjuge i familiar
amb qui compartien despeses)
• Manteniment de les necessitats bàsiques (complementa rendes, no pensions)
• Prestacions per a joves tutelats i ex-tutelats i per a l’acolliment d’infants
L’IRSC també és l’indicador d’accés i quantia de les prestacions que es regulen a la Llei
de prestacions socials de caràcter econòmic. És, entre d’altres, un indicador d’accés a
programes d’habitatge de la Generalitat, ajuts i beques per a formació de persones
aturades, ajuts i beques municipals, per a l’aplicació del sistema per a l’autonomia i
atenció a la dependència, a la renda garantida de ciutadania, etc.
L’IPREM i l’IRSC es van congelar l’any 2010. La no actualització d’aquests indicadors
incideix directament sobre les persones amb rendes més baixes: les persones que
tenen prestacions que impliquen copagament han de “pagar més” del que els
correspondria si els indicadors estiguessin actualitzats. Per tant, l’increment d’aquest
indicador augmenta el nombre de persones amb dret a prestacions i ajuts.
Malgrat que l’IRSC s’anomena “renda de suficiència”, l’IRSC de l’any 2022 és de 569,12
euros mensuals i 7.967,73 euros anuals1, per sota del llindar de pobresa de Catalunya
de 2020 establert en 11.356,6 euros anuals2, un diferencial de -3.388,87 euros/any.
Per tot això, des del Consell Assessor de la Gent Gran instem a:
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1. Exigir el compliment de l’apartat 3 de les disposicions addicionals 32 i 17 dels
Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya dels anys 2017, 2020 i 2022, que
preveuen un increment de l’IRSC igual al que tingui l’IPREM. Els pressupostos de l’Estat
espanyol recullen un increment de l’IPREM del 2,5% per l’any 2022, que s’hauria de
sumar a l’increment acumulat anterior, tenint en compte les pujades de l’1% de
l’IPREM en els pressupostos de l’any 2017, i del 5,17% en els de l’any 2021.
2. Reclamar que de manera gradual l’IRSC recuperi el valor perdut respecte a l’IPC des
de la seva creació al 2006, tal i com ja es va reclamar en els VI, VII i VIII Congressos
Nacionals de la Gent Gran de Catalunya (2010-2019).
3. Reclamar que l’IRSC i l’IPREM estiguin per sobre del llindar de pobresa de Catalunya
i d’Espanya respectivament.
4. Mantenir com a mínim el diferencial en quantia de l’any 2006 entre l’IPREM i l’IRSC
(6,40%), incrementant el referent català amb el diferencial de l’IPC d’Espanya i
Catalunya.
5. Suprimir la paraula “suficiència” de l’IRSC del nostre país i que es denomini Indicador
de Renda de Catalunya (IRC), mentre la xifra que materialitzi l’indicador segueixi sent
inferior al llindar de pobresa de Catalunya.

1 Segons la Generalitat de Catalunya:
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844
2 Segons Idescat: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=415
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