PREACORD ENTRE EL GOVERN ESPANYOL I CATALÀ PEL TRASPÀS
DE LA GESTIÓ DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

La Taula del Tercer Sector espera que
l’acord definitiu sigui imminent perquè la
millora de la implementació de l’ingrés
mínim vital és urgent a causa de la greu
crisi social
● Assegura que és indispensable per incrementar el grau de
cobertura de l’ingrés mínim vital que és molt baix. Poc més de
65.000 persones se’n beneficien a Catalunya, aproximadament
el 13% de les persones que viuen en pobresa severa.
● Recorda que aquest dret social, que garanteix uns ingressos
mínims per cobrir necessitats bàsiques, és essencial per fer
front a una crisi social sense precedents que ha abocat un
milió de persones més a l’exclusió.
● Espera que la gestió de l’ingrés mínim vital des de Catalunya
també sigui una oportunitat per millorar la renda garantida de
ciutadania, augmentant la quantia i ampliant la cobertura de la
prestació.
● Demana al Govern català que convoqui amb celeritat la
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania per
analitzar el que implica aquest acord en l’encaix amb la RGC.
Barcelona, 19 de febrer de 2022 .- La Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya -que representa i aglutina 3.000 entitats socials que
treballen per erradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- espera que
l’acord definitiu entre el govern espanyol i català pel traspàs de la
gestió de l’ingrés mínim vital (IMV) sigui imminent perquè cal
millorar amb urgència la implementació d’aquesta prestació a
Catalunya.
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La Taula argumenta que el grau de cobertura de l’ingrés mínim vital és
molt baix, si es té en compte el greu impacte de la crisi social de la
Covid-19, que ha abocat un milió de persones més a l’exclusió social, en
total més de 2.200.000 persones a Catalunya (Informe FOESSA-Càritas
Catalunya, gener de 2022). Només 65.383 persones reben l’ingrés
mínim vital a Catalunya, aproximadament el 13% de les persones
que viuen en pobresa severa. Les entitats socials recorden que aquest
dret social garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques
i que, junt amb la renda garantida de ciutadania (RGC), són eines
indispensables per reduir la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.
La Taula del Tercer Sector espera que el traspàs de la gestió de l’ingrés
mínim vital des de Catalunya també sigui una oportunitat per millorar la
renda garantida de ciutadania. Amb els recursos que aportaria el govern
central per l’ingrés mínim, la Generalitat podria augmentar la quantia i
ampliar la cobertura de la RGC a col·lectius en situació d’extrema
vulnerabilitat que continuen quedant-ne fora, com les persones
sense llar o les persones migrades en situació d’administrativa irregular.
A més, la Taula demana al Govern que convoqui amb celeritat la
Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania per
analitzar quines serien les implicacions d’aquest preacord en l’encaix amb
la RGC. Aquest és l’òrgan de cogovernança que avalua i fa el seguiment
de l’aplicació i el funcionament de la prestació. Compta amb
representants de la Generalitat, organitzacions sindicals i empresarials,
entitats representatives del treball social i del món local i les mateixes
entitats del tercer sector social.
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