
 
 

Ingrés Mínim Vital: un pas necessari, però 

suficient? 
 

 El TSCAT es pronuncia davant la nova llei sobre l’Ingrés Mínim Vital i 

assenyala que encara queda molta feina per fer 

 Per al Col·legi de Treball Social de Catalunya, el decret fa un pas més per 

subratllar un dret subjectiu de tota la ciutadania 

  

Barcelona, 11 de juny del 2020. Davant l’aprovació de la nova llei de l’Ingrés Mínim Vital, el 

TSCAT considera la mesura un bon instrument per lluitar contra la pobresa que està colpejant, 

segons dades de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, a  més d’1,6 milions de catalans, 

afectats per les conseqüències de la crisi social i econòmica que està provocant la COVID-19. 

L’IMV és, també, una bona oportunitat perquè d’altres prestacions que ja funcionen, com la 

Renda Garantida de Ciutadania (RGC), puguin arribar a moltes més persones que ho necessiten 

amb urgència. No obstant, des del TSCAT s’alerta que aquesta ajuda encara deixa fora a una 

part de la ciutadania, com per exemple, persones migrants que no poden acreditar l’any de 

residència i dels quals el 48% estan en risc de pobresa, les persones sense sostre, menors de 23 

anys, entre d’altres col·lectius. 

“És una bona mesura, però encara és aviat per fer una valoració 100% positiva, ja que s’ha de 

veure quin desenvolupament normatiu és fa del decret i com s’aplica”, assegura la degana del 

TSCAT, Conchita Peña. 

Un altre dels aspectes que preocupa al col·lectiu de treballadores socials és que una excessiva 

burocràcia en les sol·licituds pugui agreujar les actuals situacions d’exclusió. “La tramitació 

haurà de ser fàcil, àgil, transparent i propera a la ciutadania. Una via podria ser crear una 

finestra única de sol·licitud”, afirma Conchita Peña. 

També es demana que la cooperació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat 

sigui real. Només si les institucions treballen alineades podrà haver una veritable 

complementarietat entre l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, així com amb 

les altres prestacions existents. 

 



 
 

En aquest sentit, però, des del Col·legi es segueix defensant la necessitat de “clarificar i 

reordenar totes les prestacions socials que hi ha actualment i que, en aquests moments, estan 

molt fragmentades. Això afavoriria l’accés a les persones vulnerables i garantiria l’efectivitat 

d’aquestes ajudes”, apunta la degana del Col·legi. 

El TSCAT es manifesta preocupat també pel paper que hi jugaran les administracions locals, ja 

que es considera que la tramitació del IMV no hauria de recaure en els Serveis Socials. “Això 

provocaria agreujar la burocratització que ja pateixen de per sí els serveis socials. Correm el risc 

de saturar encara més unes UCI’s socials que actualment ja estan prou col·lapsades”, afirma 

Conchita Peña. Per això, es proposa que la tasca d’informació i acompanyament administratiu 

recaigui en altres departaments o administracions competents. 

Des del TSCAT es reitera el seu compromís en la lluita contra la pobresa i perquè les persones 

puguin viure amb dignitat, especialment aquells ciutadans i ciutadanes que es troben al límit i 

que necessiten una prestació de forma urgent per sobreviure. 
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