BALANÇ DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL 1 ANY DESPRÉS DE LA SEVA APROVACIÓ

La Taula del Tercer Sector constata el
fracàs de l’aplicació de l’ingrés mínim
vital a Catalunya: “Només 46.400
persones es beneficien d’aquest dret”
● El grau de cobertura de la prestació és ínfim, si es té en
compte que hi ha gairebé un milió de persones en situació de
pobresa severa a Catalunya.
● “Havia de ser un dret essencial per cobrir les necessitats
bàsiques de les persones en una situació d’extrema
vulnerabilitat, just en un moment de crisi social sense
precedents, però està a anys de llum de ser-ho. La prestació
no és eficaç i no està arribant a moltes de les persones que
estan en una situació de pobresa severa” denuncia la Taula del
Tercer Sector.
● A Catalunya, s’han tramitat gairebé 119.000 expedients dels
quals se n’han resolt més de 108.000. D’aquests, només se
n’han aprovat 16.900 (15,6%) i se n’han denegat 91.500
(84,4%) sense concretar-ne els motius.
● La Taula del Tercer Sector reclama que s’acabin les baralles
polítiques i que es faci efectiu l’acord entre el PSOE i Podemos
per desencallar la tramitació del projecte de llei al Congrés
dels Diputats, que ha de permetre introduir millores en la
prestació i acabar amb el “coll d’ampolla” burocràtic.
● El 46% de les persones beneficiades de l’ingrés mínim vital
són menors i el 56% són dones.
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Barcelona, 1 de juny de 2021.- La Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya -que agrupa 35 federacions que aglutinen més de 3.000
entitats socials catalanes que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les
desigualtats- fa balanç de l’ingrés mínim vital un any després de la seva
aprovació per part del Govern espanyol.
Per a la Taula del Tercer Sector, en aquest primer any de funcionament
s’ha pogut constatar el fracàs de l’aplicació d’aquest dret. A Catalunya,
s’han tramitat 118.730 expedients, dels quals se n’han resolt gairebé
el 80% (108.557). D’aquestes sol·licituds resoltes, només se n’han
aprovat un 15,6% (16.972) i se n’han denegat el 84,4% (91.585),
segons les últimes dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions d’aquest mes de maig. La manca de transparència en la
publicació de les dades implica que el ministeri no concreti els motius pels
quals es denega la prestació.

Expedients totals IMV

% sobre total
Catalunya expedients

Espanya

% sobre total
expedients

Tramitats

118.730

86,8

1.088.912

81,9

Resolts

108.557

79,3

1.023.703

77,0

Aprovats

16.972

12,4

276.086

20,8

Denegats

91.585

66,9

747.617

56,2

En esmena documents

10.173

7,4

65.209

4,9

No tramitats

18.106

13,2

241.033

18,1

Pendents de resolució

28.279

20,7

306.242

23,0

Font: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Maig de 2021
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Expedients resolts

% sobre
total
Catalunya resolts

Espanya

% sobre
total
resolts

Aprovats

16.972

15,6

276.086

27,0

Denegats

91.585

84,4

747.617

73,0

Font: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Maig de 2021

A Catalunya, el nombre de persones beneficiades de l’ingrés
mínim vital és de 46.410, de les quals un 46,4% són menors
(21.549) i un 53,6% (24.861) són persones adultes. A més, el 55,9% de
les persones beneficiades són dones (25.943 dones vs. 20.467
homes). Es calcula que la quantia mitjana mensual per llar és 430 €.
La Taula del Tercer Sector qualifica el grau de cobertura de l’ingrés
mínim vital d’”ínfim”, si es té en compte que hi ha 944.000 persones
en situació de pobresa severa a Catalunya, segons dades de l’estudi
FOESSA Càritas, 2019. “Teníem moltes expectatives posades en aquesta
prestació perquè, si funciona bé, és una eina fonamental per reduir la
pobresa, l’exclusió i les desigualtats i per garantir una vida digna. Havia
de ser un dret essencial per cobrir les necessitats bàsiques de les
persones en una situació d’extrema vulnerabilitat, just en un moment de
crisi social sense precedents, però la realitat és que està a anys de llum
de ser-ho. La prestació no és eficaç i no està arribant a moltes de
les persones que estan en una situació de pobresa severa”
denuncia la Taula del Tercer Sector.
La Taula del Tercer Sector reclama que s’acabin les baralles polítiques i
que es faci efectiu l’acord entre els dos partits del govern espanyol, PSOE
i Podemos, per desencallar la tramitació del projecte de llei al Congrés
dels Diputats, que ha de permetre introduir millores en l’ajut i acabar amb
el “coll d’ampolla” burocràtic que dificulta l’accés a les persones
susceptibles de ser-ne beneficiàries. El govern espanyol fa un any que
intenta convertir en llei el reial decret-llei que va tramitar d’urgència. Des
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que la prestació va entrar en vigor l’1 de juny, encara no s’ha tancat el
període d’esmenes al projecte de llei que poden presentar els grups
parlamentaris i, durant aquest període, el reial decret-llei original s’ha
modificat fins a cinc vegades per refer el text inicial, tot suprimint, afegint
i modificant 28 preceptes i això malgrat que el projecte s’està tramitant
pel procediment d'urgència. Tampoc no s’ha aprovat en aquest any els
reglaments de desplegament de la llei i, per tant, estan encara pendents
de concretar-se molts aspectes no resolts al text de la llei. Aquest
llarguíssim recorregut normatiu està provocant inseguretat jurídica i
indefensió en les persones que veuen com se’ls estan denegant les
sol·licituds sense que l’Estat hagi acabat de definir completament el model
de la prestació perquè va modificant les regles del joc, reiteradament,
mentre s’està ja aplicant la norma.
Els problemes estructurals de l’IMV
Les greus dificultats en la implementació de l’ingrés mínim vital no són
només per la manca de personal de la Seguretat Social a l’hora de fer els
tràmits sinó que també hi ha altres problemes estructurals, causats per
un disseny defectuós de la llei.
- Un mal disseny normatiu perquè hi ha un excés de requisits
impossibles de complir i que deixen fora persones en una situació de
pobresa extrema que necessiten accedir-hi amb urgència. El 84% de les
sol·licituds presentades a Catalunya han estat denegades. A això cal
sumar-hi que les persones han hagut de tramitar-la online sense tenir en
compte la bretxa digital existent. En molts casos, les persones no tenen ni
les eines ni les habilitats tecnològiques.
- Una desconfiança gran de l’Estat vers les comunitats. La Seguretat
Social té la gestió exclusiva d’aquesta prestació, però la competència per
executar i aplicar la llei en matèria de seguretat social són les comunitats,
com recull la Constitució i els Estatuts d’Autonomia. Durant aquests
mesos, s’ha demostrat la incapacitat de l’Estat per resoldre-ho tot sol. De
les sol·licituds a Catalunya, encara hi 18.000 sense tramitar (13%) i més
de 28.000 pendents de resolució (20%).
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- Un excés de lentitud en la resolució dels expedients per la
complexitat de la prestació.
- L’exclusió del dret a molts col·lectius en situació de pobresa
absoluta. La prestació continua deixant fora les persones sense llar, les
persones migrades en situació administrativa irregular i els joves entre 18
i 23 anys, col·lectius que depenen pràcticament del suport i
l’acompanyament de les entitats socials.
- Una manca de col·laboració entre l’Estat i la Generalitat que es
tradueix en una duplicitat burocràtica i en un mal encaix entre l’ingrés
mínim vital i la renda garantida de ciutadania. Les persones han de passar
dos processos administratius per accedir a aquests dos drets: dues
sol·licituds, dues “proves de pobresa”, doble presentació de la
documentació i doble resolució del procediment, que no hauria de ser
contradictòria però que es pot donar el cas.
Propostes de la Taula del Tercer Sector per millorar l’IMV
- Reduir l’excés de burocràcia que alenteix la tramitació dels
expedients. En concret, disminuir els requisits i els documents a aportar,
l’anomenada “prova de pobresa” (ingressos de la unitat familiar i
patrimoni familiar); compartir la gestió de la prestació amb les comunitats
perquè el procés sigui més ràpid i àgil; augmentar el llindar de pobresa
fins al 60% de la mediana d’ingressos a cada territori en comptes
d’utilitzar l’indicador estatal que no reflecteix la realitat de cada CCAA i fer
que les entitats del tercer sector social reconegudes puguin intervenir en
la “prova de pobresa”.
- És urgent que els governs català i espanyol es coordinin
correctament. Cal un bon encaix dels dos drets, l’ingrés mínim vital i
la renda garantida de ciutadana, perquè siguin efectius i arribin a
les persones en situació de pobresa extrema que necessiten accedir-hi.
- Adaptar els requisits de les rendes mínimes autonòmiques, com
la renda garantida de ciutadania, als de l’ingrés mínim vital, rebaixant
també l’excés de requisits bàsics estatals. Els requisits de l’IMV no han
d’entrar en contradicció amb els requisits autonòmics, que no poden ser
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més rigorosos que els estatals. Per exemple, el mínim de residència legal
no pot ser d’un any per a l’IMV i de 2 per a la RGC.
- Ampliar l’accés a persones que superen el llindar de pobresa
severa, però que també es troben en una situació d’emergència social i,
a més, que l’ajut arribi a col·lectius que en queden fora, com
persones sense llar, joves d’entre 18 i 23 anys i persones migrades en
situació administrativa irregular. De fet, l’ingrés mínim vital és una
oportunitat per millorar també la renda garantida de ciutadania. Amb els
recursos que aporta el govern central a l’IMV, la Generalitat podria
augmentar la quantia i ampliar la cobertura de la renda garantida a
aquests col·lectius que estan exclosos. Actualment, 159.607 persones es
beneficien de la RGC, segons les darreres dades del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de març de 2021.
- El llindar de pobresa de l’ingrés mínim vital ha de ser flexible per
adequar-se als diferents llindars de pobresa autonòmics i evitar
discriminacions no justificades.
- Aplicar la doctrina del Comitè Europeu de Drets Socials sobre la
Carta Social Europea: pujar el llindar al 50% de la mediana d’ingressos,
baixar l’edat del 23 als 18 anys i preveure una prestació de subsistència
per als menors de 23 anys; eliminar l’excès d’obstacles perquè es pugui
considerar un dret universal o reconèixer una ajuda social bàsica a les
persones migrades sense permís de residència, entre altres.

Més informació:
Laura Castro Renard
Responsable de Comunicació i Premsa
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
comunicacio@tercersector.cat | 678 524 650
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