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Recomanacions fetes a la llum de la crisi Covid-19


El CTESC recomana dur a terme un procés de concertació social
efectiva que doni les millors solucions possibles a la gestió de la crisi
actual. Les seves organitzacions posen de manifest que algunes de les
mesures que el Govern ha impulsat en la gestió de la crisi haurien pogut
tenir un efecte més positiu si s’haguessin pogut concertar degudament.
Per tant, demanen participar activament en les mesures que s’hagin de
desenvolupar properament.



El Govern, amb la participació dels agents socials, hauria d’elaborar un
pla d’inversions d’àmbit català que pugui aprofitar els recursos
europeus i orientar-los cap a la transformació del model productiu.



La lluita contra l’economia submergida és essencial per disposar de
recursos per atendre els efectes de la COVID-19.



L’ingrés mínim vital, de caire permanent, caldria veure’s reforçat
temporalment en els casos de les persones que són vulnerables com a
conseqüència de la crisi Covid-19.



El CTESC considera que seria oportú un pacte per garantir la qualitat,
l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració pública.
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1. Economia
L’any 2019, el creixement econòmic a Catalunya (1,9%) es va desaccelerar, sent
lleugerament inferior al del conjunt d’Espanya, però superior al de la zona euro.
L’esclat de la pandèmia de la COVID-19 (derivada del coronavirus SARS-CoV-2) a
principis d’any ha canviat absolutament aquest escenari, amb un descens interanual
del PIB (corregit d’estacionalitat) del 4,2% en el primer trimestre de 2020 a
Catalunya.
Ateses les circumstàncies socials i econòmiques actuals, el CTESC entén que:


El suport de l’Administració i el diàleg social seran claus amb vista a superar
aquesta situació.



Les administracions haurien de prioritzar els esforços per donar suport a
l’activitat productiva i al conjunt de la societat, deixant en un segon plànol, si
escau, altres qüestions com ara l’estabilitat pressupostària.

També que:


A curt termini cal garantir els ajuts per pal·liar la pèrdua de rendes per aquella
part de la població que s’ha vist sotmesa a expedients temporals de reducció
d’ocupació, i les rendes d’autònoms que han vist afectada la seva activitat
econòmica com a conseqüència de les mesures restrictives per fer front a la
pandèmia. I cal mantenir i reforçar els compromisos de despesa del sector
públic en un context on la resiliència de la demanda interna serà fonamental
per assentar la recuperació de l’activitat econòmica.



La lluita contra l’economia submergida és essencial per disposar de recursos
per atendre el efectes de la COVID-19.



Per tal de garantir la redistribució de l’esforç fiscal per fer front als efectes de
la pandèmia de la COVID-19, en l’àmbit de Catalunya i de l’Estat, caldrà
combatre la fuga de capital, el frau fiscal i el blanqueig de diners, que generen
iniquitat fiscal i una injustícia en les càrregues tributàries. Alhora, cal
augmentar els recursos i també reforçar la cooperació entre l’Agència
Tributària estatal, l’Agència Tributària de Catalunya i les administracions
tributàries de les comunitats autònomes, per millorar l’eficàcia en la lluita
contra el frau i l’economia submergida.
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El repartiment dels fons per compensar la despesa extraordinària en salut i en
l’àmbit social hauria d’haver-se basat estrictament en variables relacionades
amb l’impacte de la pandèmia i que, per tant, no té per què coincidir amb el
criteri de repartiment del model de finançament autonòmic.
Pla català d’inversions: cap a la transformació econòmica
El CTESC considera que el Govern, amb la participació dels agents socials, hauria
d’elaborar un pla d’inversions d’àmbit català que pugui aprofitar els recursos
europeus i orientar-los cap a la transformació del model productiu. Tot el
finançament que arriba de la UE s’ha d’aplicar seguint criteris que s’estableixin en el
marc del diàleg social a Catalunya.
De la mateixa manera, cal garantir l’aplicació de criteris de transparència i
d’eficiència, en un marc en què participin els diferents agents socials més
representatius. El pla hauria d’identificar i prioritzar aquelles inversions públiques que
tinguin efecte tractor sobre inversions privades en l’eficiència energètica, l’R+D+I,
formació o qualificació de la mà d’obra, i un efecte impulsor en els aspectes
destacats de diferents àmbits (habitatge, atenció i desenvolupament de les
persones, educació, transformació a una economia verda, mobilitat o equilibri
territorial).
IEF: Banca pública
Per facilitar les inversions convé reforçar la capacitat de l’Institut Català de Finances
perquè faci de banca pública en el finançament a les pimes, estratègies industrials,
sectors i propietat immobiliària amb finalitats socials.
Un pacte per garantir la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració
pública
El CTESC aposta perquè els serveis públics s’estableixin a partir de criteris
d’eficàcia i qualitat. Per aquest motiu, cal un finançament escaient. Per això, és bàsic
disposar d’un mapa de competències de les diferents administracions per tal de
reclamar el finançament necessari i per garantir una adequada gestió.
Així mateix, cal una gestió de qualitat del seu principal recurs, les persones
treballadores, que obliga a repensar també el seu model de selecció de personal.
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Convé, a més, una forta opció per la digitalització en les administracions públiques
per tal d’adaptar-les a la realitat actual i apropar-les a la ciutadania.
En aquest context el CTESC considera que seria oportú un pacte per garantir la
qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració pública, i fer-la excel·lent.
Economia social
Gran part de les entitats de l’economia social es dediquen als serveis a la comunitat
(educació, activitats sanitàries, socials, etc.). Ocupa el 50% de les persones que
treballen en cooperatives i cotitzen a l’RGSS, mentre que ho fan un 17,5% de les
que cotitzen al RETA.

2. Treball
El mercat de treball està patint de manera extraordinàriament severa els efectes de
la crisi provocada per la COVID-19.
El creixement de la població ocupada a Catalunya se situa l’any 2019 a la banda alta
del conjunt de països europeus. Tot i alentir-se, consolida sis anys de creixement
consecutius. Destaca el creixement de l’ocupació entre la població de nacionalitat
estrangera i entre la població jove de 16 a 24 anys, dos dels col·lectius més afectats
per la crisi. L’any 2019, el creixement de la població ocupada es produeix
exclusivament al sector serveis, en un context de desacceleració lenta.
El descens de la població en situació d’atur es desaccelera l’any 2019. Així, la taxa
d’atur (11,1%), tot i tenir un descens força homogeni, és més intens entre alguns
dels col·lectius amb taxes d’atur més elevades (joves i població de nacionalitat
estrangera).
L’any 2019 creix la població en situació d’atur de curta durada per primer cop des de
l’any 2012. La població aturada de llarga durada ha disminuït, mentre que la de curta
durada ha augmentat, reduint notablement la incidència de l’atur de llarga durada
que, tot i així, continua sent superior als nivells anteriors a la crisi financera. En
qualsevol cas, però, poc menys de 173.000 persones fa més d’un any que estan a
l’atur i les persones que fa 2 anys o més que busquen feina s’acosten al 25,0% de la
població en situació d’atur.
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La taxa de temporalitat (21,7%) retrocedeix lleugerament l’any 2019 (-0,3%), fruit
d’un increment de la població assalariada amb contracte indefinit per sobre del
creixement de la població assalariada amb contracte temporal. Aquesta ha
augmentat molt a l’agricultura, que divergeix de la mitjana.
Si en lloc de la temporalitat s’estudia la taxa de rotació, aquesta ha augmentat els
últims anys, coincidint amb la recuperació econòmica, tot i que l’any 2019 decreix
lleugerament.
La rotació laboral i la concentració de contractes de curta o molt curta durada és
especialment significativa en el cas de les persones joves. Així, l’any 2019 el
col·lectiu jove té un pes en la contractació laboral molt superior al seu pes en
l’ocupació assalariada (42,3% i 17’1% respectivament).
El mercat de treball està patint de manera extraordinàriament severa els efectes de
la crisi provocada per la COVID-19, que ha obligat els governs a adoptar mesures de
confinament per preservar la salut pública. L’aturada de l’activitat que això ha
suposat s’ha traduït en descensos mai vistos de l’afiliació. Cal tenir present que el
mercat de treball, tot i haver recuperat ocupació no havia assolit els nivells anteriors
a la crisi del 2008. La crisi de la Covid-19 posa de nou de manifest la necessitat d’un
model d’ocupació de més qualitat i la reducció de la temporalitat i del treball a temps
parcial involuntari.
A més, les mesures aprovades en matèria d’ocupació per tractar de contenir els
efectes de l’alarma sanitària derivada de la Covid-19, tot i la seva durada lligada a la
superació de l’emergència sanitària, tindran un impacte innegable. Aquestes
mesures conjunturals s’han anat ampliant, corregint i adaptant-se a l’evolució de la
crisi sanitària.
Polítiques actives d’ocupació i reforçar el SOC
En aquest escenari:


Les polítiques d’ocupació continuen sent essencials i, ara més que mai, tenen
una rellevància estratègica. A part de les mesures extraordinàries en matèria
d’ocupació per contenir els efectes de l’alarma sanitària i incidir en els ERTO,
també són necessàries les polítiques actives d’ocupació destinades a
mantenir l’ocupació, millorar l’ocupabilitat i les competències i qualificacions
de les persones treballadores.
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Cal reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya amb més recursos i nous
procediments, així com la seva funció pública en la intermediació i en
l’orientació i l’acompanyament individualitzat. També promoure marcs de
concertació territorial i programes transversals i a l’atenció als col·lectius més
desfavorits.

Relacions laborals
L’àmbit de les relacions laborals és l’altre pilar essencial sobre el qual ha de pivotar
la gestió de la crisi que afecta el mercat de treball.
El diàleg i la concertació social són els eixos d’unes relacions laborals basades en
l’acord i la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives, que ajuden també a l’eficàcia de les mesures proposades per les
administracions.
El CTESC considera que cal potenciar els mecanismes de flexibilitat i adaptació
interns, en detriment dels ajustos d’ocupació. Davant d’aquesta situació, recomana
potenciar i articular, a través de la negociació col·lectiva, fórmules de flexibilitat amb
la perspectiva que els mecanismes d’adaptació interns són preferibles als ajustos
d’ocupació. En aquest sentit, la flexibilitat interna hauria d’actuar com a mecanisme
per evitar acomiadaments, en la mesura del possible.
El CTESC recomana dur a terme un procés de concertació social efectiva que doni
les millors solucions possibles a la gestió de la crisi actual.
El CTESC posa de manifest que algunes de les mesures que el Govern ha impulsat
en la gestió de la crisi haurien pogut tenir un efecte més positiu si s’haguessin pogut
concertar degudament. Per tant, els agents socials més representatius demanen
participar activament en les mesures que s’hagin de desenvolupar properament.
Teletreball
El teletreball constitueix una opció de treball fins ara no gaire estesa, però que
sembla que s’anirà incorporant progressivament en un futur immediat. Per aquest
motiu, el CTESC assenyala que l’impuls del teletreball s’ha d’acompanyar d’una
bona gestió de les mesures preventives que hi estan associades. Entre d’altres,
caldrà fer atenció a l’avaluació de riscos, la prevenció dels riscos psicològics i
ergonòmics, i, fins i tot, caldrà preveure aspectes relacionats amb la seguretat
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cibernètica, la desconnexió digital i la protecció de les dades personals. Alhora, el
CTESC recomana potenciar la informació i la formació de les persones treballadores
que realitzin el seu treball a distància.

3. R+D+i
Caldrà esmerçar molts d’esforços per aconseguir arribar, el 2024, a una despesa
global en R+D del 2,12% del PIB, la mitjana actual de la UE. El CTESC constata que
davant la crisi causada per la COVID-19, serà un repte molt complex assolir un dels
objectius del document final del Pacte nacional per la societat del coneixement com
és aconseguir una despesa global total en R+D del 2,12% del PIB català el 2024, la
qual cosa permetria arribar a la mitjana actual de la UE.
El CTESC veu amb preocupació la reducció del finançament en R+D per part de
l’Estat a Catalunya, que s’ha reduït dels 556,5 milions d’euros de l’any 2010 (17,2%
de la despesa total en R+D) fins als 410,8 milions d’euros de l’any 2017 (12,6% de la
despesa total, darrera dada disponible).
Societat digital: canvis que han vingut per quedar-se
No hi ha dubte que les tecnologies digitals han tingut un extraordinari protagonisme
durant l’estat d’alarma viscut a partir de l’extensió de la pandèmia de la COVID-19,
amb un paper rellevant en àmbits com el temps de treball, l’educació o el lleure i
l’oci. A més, molt probablement alguns dels canvis sobtats que s’han produït durant
aquests mesos tindran un impacte permanent en les vides de la majoria dels
ciutadans i ciutadanes.
Amb vista a una futura regulació del teletreball i altres qüestions relacionades
amb la transformació digital, el CTESC recomana situar els drets i la ciutadania
digital en primer terme.

4. Covid i la preservació del medi ambient
Amb la Covid-19 ha quedat demostrat que els hàbits poden canviar i la qualitat de
l’aire i del so millorar. El Projecte de llei de qualitat de l’aire, el Pla director de la
mobilitat de l’RMB, l’actualització del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire i el Projecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric i, especialment, la
posada en funcionament de les zones de baixes emissions, poden ser el marc per
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assolir de manera raonable i gradual els nivells de seguretat de les directives
europees.
Incrementar la producció de renovables per preu i seguretat
El pes del sistema elèctric català sobre el conjunt de l’Estat és del 24,4%, en canvi té
molt poca potencia instal·lada renovable, el 8,3%. A més, la producció d’electricitat
renovable, el 16,0%, se situa per sota de la de l’Estat i la UE-28, a banda que és
molt dependent de la hidroelèctrica i inestable, atès que es troba afectada per les
pluges.
Cal apostar per un nou model de producció d’energia renovable i l’electrificació, que
impulsi el canvi. Les tecnologies renovables distribuïdes poden reduir el cost de
l’electricitat i representen una oportunitat per a les pimes, que poden passar a ser
consumidores i productores.
Les mesures han de ser decidides per reduir el consum d’energia i gestionar la
demanda, així com per impulsar les instal·lacions renovables en l’àmbit local.
L’electrificació del transport i la indústria, així com la digitalització de les
instal·lacions renovables, és molt rellevant.
Abaixar el consum de combustibles fòssils és decisiu per reduir les emissions
de CO2, en un context de preu elevat dels drets d’emissió, un factor
determinant.

5. Demografia: al 2018 el creixement vegetatiu va ser negatiu a
Catalunya
Un any més, creix la població resident a Catalunya segons les dades provisionals del
Padró continu d’habitants a 1 de gener de 2020. Així ho corroboren els 7.778.762
habitants registrats, 103.145 persones més respecte al 2019 (+1,3%). Aquest ascens
té el seu origen en l’increment de 99.586 persones de nacionalitat estrangera
(+8,6%), mentre que la població de nacionalitat espanyola, si bé també augmenta,
ho fa en molta menor mesura, amb 3.559 persones (+0,05%). En conseqüència, el
16,2% de la població catalana és de nacionalitat estrangera (1.259.013 persones),
situació que consolida la tendència de creixement dels darrers quatre anys.
El 2018 per primera vegada el creixement vegetatiu és negatiu. Com a conseqüència
de la tendència descendent en la natalitat (63.566 naixements, 3.217 menys, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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4,8%) i d’un repunt en la mortalitat (66.562 defuncions, 3.273 més, el 5,2%), esdevé
el fet demogràfic més rellevant del 2018, que és que per primera vegada s’ha produït
un creixement vegetatiu negatiu.
Els reptes derivats del procés d’envelliment poblacional i l’increment de les
situacions de complexitat social i sanitària fan necessari apostar políticament envers
la implementació d’un model d’atenció integrada social i sanitària.
La situació de les residències de gent gran i de persones amb discapacitats durant la
crisi del coronavirus ha posat de manifest la importància que té el desplegament d’un
model d’atenció integrada social i sanitària, particularment en el cas de les persones
de més edat i amb malalties cròniques.
L’atenció de les persones vulnerables s’ha d’adaptar a la seva situació i necessitats
i, en aquest sentit, també s’ha de poder garantir en les residències una correcta
atenció sanitària sense que això impliqui medicalitzar l’atenció, però tampoc
mantenir les residències ancorades en un model tradicional de llar, desconnectat
dels perfils de morbiditat i cronicitat actuals i de les necessitats dels seus residents.

6. Salut i enfortiment dels sistemes
La pandèmia ha posat de manifest amb força la necessitat de transformació
d’algunes característiques dels sistemes sanitaris en general i del català en
particular.
Des del CTESC, sense voluntat de fer una relació exhaustiva, es presenten una
sèrie de consideracions i recomanacions relacionades amb el sistema sanitari català:


Cal millorar la dotació pressupostària del sistema, orientant-la en aquells
àmbits i funcions estratègiques que es considerin necessaris per oferir una
resposta més efectiva i eficient a les necessitats de la societat.



El risc de patir una segona onada de la COVID-19 fa necessari disposar d’un
sistema de vigilància epidemiològica fort, amb capacitat d’antelació i de
resposta proactiva. Un dels objectius prioritaris de la millora dels sistemes de
vigilància epidemiològica en relació amb la COVID-19 hauria de ser el
desenvolupament de capacitats de respostes fiables, ràpides i sensibles a les
especificitats de cada lloc i àmbit d’acció (treball, escola, etc.) i, per tant,
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atenuar el grau d’afectació econòmica, personal i social per mesures de
contenció/confinament indiferenciades i generals en front de la pandèmia.


Atesa la rellevància que tenen les UCI en la reducció de la mortalitat per
COVID-19, convindria incrementar la ràtio d’aquest recurs a Catalunya, no
només per fer front a aquesta pandèmia, sinó també a futures amenaces
epidemiològiques.



S’ha de reforçar l’atenció primària, porta d’accés al sistema de salut, que té i
tindrà un rol important en el tractament dels casos lleus de malaltia per
COVID-19 i en la contenció de la pressió assistencial cap a nivells superiors i
especialitzats.Cal millorar les condicions laborals dels i les professionals de la
salut, en especial, en relació amb la seguretat, la temporalitat, les càrregues
de treball, les ràtios, els salaris, la formació i promoció, i la conciliació amb les
seves vides personals i familiars.



S’han de garantir unes reserves estratègiques de materials que permetin fer
front a emergències sanitàries. Per tal de garantir-ne l’abastiment, s’ha de
promoure la producció de proximitat i es fa recomanable definir, en l’àmbit
europeu, o fins i tot global, unes regles de joc respecte de la distribució de les
capacitats de fabricació de béns estratègics, així com de resposta solidària en
cas de necessitat, per evitar el desproveïment.

7. Educació


Es constata un increment de persones en el sistema educatiu i universitari, un
increment de professorat i una millora dels indicadors de rendiment, entre els
indicadors amb una evolució favorable.



Creix el nombre de persones que es formen en el sistema educatiu i
universitari català (1.835.030 persones, +1,2%). Aquest increment és
especialment intens en les modalitats a distància.



El curs 2018-2019 s’incrementa el professorat dels ensenyaments de règim
general, sobretot en centres públics, alhora que es deroga part de la
normativa aprovada l’any 2012 que va afectar plenament les plantilles
docents. Malgrat aquest augment, en l’educació obligatòria no s’ha arribat a
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recuperar la reducció de plantilles que es va produir en els darrers anys i
encara estem per sota de les ràtios d’alumnat per professorat del 2009-2010.


Al mateix temps, milloren els indicadors de rendiment, en especial la taxa de
repetició, que segueix davallant i per primer cop és la mateixa en centres
públics i privats.



Catalunya assoleix amb escreix els objectius per a l’any 2020 de l’Estratègia
Europa 2020 relatius a l’educació superior i a l’educació infantil.

Hi ha altres aspectes a millorar:


No s’assoleixen els objectius del Pla per a la reducció del fracàs escolar
relatius a l’assoliment de les competències bàsiques i als resultats de PISA
pel que fa al percentatge d’alumnat en l’educació secundària que estan en els
nivells baixos i alts de la competència.



Després d’anys davallant, la taxa d’abandonament escolar prematur creix a
Catalunya, en passar del 17,0% el 2018 al 19,0% el 2019.



La segregació escolar segueix sent una realitat. El CTESC remet a les
mesures previstes en el Pla contra la segregació escolar a Catalunya: Un
compromís per a l’èxit educatiu, per revertir-la.



El biaix per sexe en els indicadors educatius, ja siguin de rendiment,
assoliment com de trajectòria educativa, necessita actuacions decidides i
fermes per revertir-lo. El pla STEAMcat pot suposar un avanç significatiu.

Cal apostar decididament per les competències digitals per tal de tancar la
bretxa digital en l’educació. L’OCDE qualifica aquest moment com la disrupció
més gran de la història de l’educació.
El CTESC considera que és necessari un nou pacte nacional pel dret a l’educació
que tingui una perspectiva temporal a llarg termini (2030). És obvi que el curs 20202021 s’han d’adoptar una sèrie de mesures d’urgència per garantir aquest dret i
revertir els efectes negatius del tancament de centres i del confinament, però
afrontar la crisi educativa, econòmica i social no implica només reaccionar, sinó ser
capaços d’avançar-se i redissenyar l’educació i l’aprenentatge al llarg de la vida des
d’una actitud proactiva.
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Un requisit previ i indispensable per garantir l’èxit del Pacte és l’increment del
finançament públic del sistema educatiu i universitari. L’any 2018 Catalunya va
destinar el 3,67% del seu PIB a l’educació.

8. Situació social
D’acord amb les dades de l’Enquesta de condicions de vida del 2019, es pot
afirmar que milloren els indicadors sobre pobresa i exclusió social respecte de
l’any anterior en termes generals (milloren tots excepte el relatiu a la intensitat
del treball a la llar). No obstant això, cal destacar l’increment de la pobresa
infantil i el lleuger augment de la desigualtat en la distribució de la renda.
Entre les ECV del 2018 i 2019, disminueix la taxa AROPE, que passa del 24,7% al
23,6%. Dels tres components de la taxa, milloren dos: el risc de pobresa (en gairebé
dos punts percentuals i passa del 21,3% al 19,5%) i la privació material severa (que
passa del 6,5% al 5,7%).
En canvi, augmenta el percentatge de població que viu en llars amb una intensitat
del treball molt baixa (del 5,8% al 8,3%). Respecte de la millora del risc de pobresa,
entre altres factors, es podria atribuir als efectes de l’RGC, ja totalment en
funcionament l’any 2018, any al qual es refereixen els ingressos d’aquest indicador.
Tot i això, es registra un increment del risc de pobresa de les persones de menys de
16 anys, el qual passa del 28,0% al 31,1%.
Una altra variable a tenir en compte és el risc de pobresa en el treball, el qual és del
12,1% a Catalunya l’any 2019.
L’any 2019 és el segon any de funcionament de la renda garantida de ciutadania
(RGC), amb una partida pressupostària de 267,5 milions d’euros
El CTESC considera positiu el desenvolupament d'aquelles mesures que permeten
una accessibilitat més gran a la renda garantida de ciutadania (RGC). Com ara la
compatibilitat de la prestació amb el treball a temps complet esporàdic i amb ajuts
socials de primera necessitat, així com la incorporació de les famílies nombroses
dins dels col·lectius que poden fer compatible el treball a temps parcial amb l'RGC, i
que han estat iniciatives consensuades amb molts actors socials i econòmics al llarg
de l'elaboració del reglament.
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El CTESC recomana l'actualització de l'indicador de renda de suficiència (IRSC), que
roman congelat des del 2010
El CTESC constata que l'indicador de renda de suficiència (IRSC) està congelat des
de l'any 2010 en 569,12 euros. Això té un impacte important en les persones
beneficiàries de prestacions i ajuts a Catalunya, atès que l'IRSC es crea com a
referent per a la majoria d’aquestes prestacions.
S'aprova l’ingrés mínim vital de caire permanent, que caldria ser reforçat
temporalment en els casos de les persones vulnerables per situacions derivades de
la crisi Covid-19.
En aquest context, el CTESC valora positivament l'aprovació de l'ingrés mínim vital
com un avenç vers l'eradicació de les formes més severes de pobresa. L'IMV es
configura com un dret subjectiu en cas de vulnerabilitat econòmica i es percep
mentre aquesta situació persisteix. L’IMV es configura com la darrera xarxa de
protecció. A partir del repàs de les característiques principals de la prestació, el
CTESC identifica una sèrie de reptes a tenir en consideració amb vista a la seva
implementació a Catalunya:


Les situacions d’insuficiència d’ingressos de l’any en curs, com podrien ser els
casos derivats de la Covid-19, podrien continuar sent ateses per la renda
garantida de ciutadania (RGC). Així mateix, l’RGC podria atendre la població
no coberta per l’IMV com ara les persones sense llar.



Així mateix, cal evitar la complexitat en la gestió i posar a disposició de les
persones potencialment beneficiaries finestretes úniques d'accés. El CTESC
vol posar de manifest que el fet que s’opti de forma preferent per la tramitació
telemàtica pot dificultar l'accés a la prestació de les persones destinatàries
més vulnerables, per la seva situació de pobresa extrema.



Alhora, es considera que la quantia de la nova prestació estatal resulta
limitada. Aquest import baix de l'IMV afecta especialment aquelles comunitats
autònomes amb un cost de la vida comparativament elevat. En aquest sentit,
el CTESC considera que caldria tenir presents les diferències en el cost de la
vida entre els diferents territoris de l'Estat.

Enllaç a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
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