
 

INGRÉS MÍNIM VITAL 

El Consell de Ministres ha aprovat al Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig pel qual 

s’estableix l’Ingrés Mínim Vital. 

l’Ingrés Mínim Vital és una darrera xarxa de protecció per tal de completar l’estat de 

benestar i corregir les carències redistributives de les prestacions. 

L’Estat comptava fins ara amb un sistema de rendes mínimes dèbils i fragmentada ( 

diferent en cada CCAA) i el desenvolupament d’un programa d’aquest tipus és una 

recomanació recurrent de les Institucions Europees.  

Què és l’Ingrés Mínim Vital ( IMV)? 

Es tracta d’un conjunt de mesures articulades en torn a una nova prestació de la 

Seguretat Social que garantirà uns ingressos mínims mensuals a llars en situació 

d’especial vulnerabilitat. 

L’IMV pretén corregir els problemes estructurals d’accés a oportunitats de formació i 

ocupació, la qual cosa  ha ocasionat una gran desigualtat. 

Quins objectius persegueix? 

Reduir la tassa de pobresa de l’Estat, major que la d’altres països del nostre entorn i fer 
més redistributiva l’acció de l’Estat. La pobresa impossibilita a les llars més vulnerables  
l’accés d’oportunitats que els hi permetin sortir d’aquesta situació i els condemna a una 
exclusió social estructural. 

A quantes llars arribarà? 

L’estimació és que la prestació pugui arribar a unes 850.0000 llars en les que visquin 
aproximadament 2,3 milions de persones. Quasi la meitat d’aquestes llars tenen menors 
a càrrec i entre 70.000 i 100.000 són llars monoparentals. 

Aquestes 850.0000 llars es troben entre el 17% més pobre de la població amb una renda 
disponible mitja que no arriba als 310 euros mensuals. 

Quins requisits es necessiten per tal de cobrar-lo? 

1. Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixin 
2. Tenir més de 23 anys ( llevat que es tingui algun menor a càrrec) i menys de 65 

anys, 
3. Residència continuada i ininterrompuda a l’Estat durant al menys l’any anterior a 

la presentació de la sol·licitud i residencia legal al nostre país en el cas de 
ciutadans estrangers. 

4. Per als sol·licitant que visquin sols, no integrats en una unitat de convivència, 
s’exigeix  haver viscut durant al menys els tres anys previs a la sol·licitud de forma 
independent dels progenitors. 



Què es considera vulnerabilitat econòmica? 

Que la renda de la llar del sol·licitant no arribi al llindar d’ingressos fixat per a aquest tipus 
de llar. A més es farà un test de patrimoni que exclourà a qui superin els límits fixats per 
a cada tipus de llar, partint dels 16.614 euros per a llars unipersonals, descomptat 
l’habitatge habitual. 
 

Quines rendes es tindran en compte per al càlcul? 

Com a rendes preexistents compten pràcticament tots els tipus d’ingressos que tingui la 
llar, llevat les beques, ajuts a habitatges o les rendes mínimes de les CCAA. En general, es 
tindran en compte les rendes habituals i no les puntuals o amb caràcter finalista. 

Sinó hi a altre rendes preexistents, l’IMV cobrirà en la seva totalitat el llindar establert. 

 

Quan i com es pot sol·licitar? 

Es podrà sol·licitar  a partir del 15 de juny de 2020. S’ha establert a més que les sol·licituds 
presentades durant els tres primers mesos ( fins el 15 de setembre) tinguin efectes 
econòmics des de l’1 de juny de 2020, sempre que es compleixin els requisits en aquesta 
data. 

L’IMV s’ha configurat com una prestació de la Seguretat Social, per tant es sol·licita a 
l’INSS com la resta de prestacions contributives i no contributives. 

Com sol·licitar-ho davant la Seguretat Social? 

Hi ha dos opcions per a sol·licitar-ho— a partir del 15 de juny— de manera telemàtica 
davant el tancament d’oficines per l’estat d’alarma. 

Sinó es disposa de certificat digital podrà utilitzar el servei habilitat per l’INSS a la Seu 
Electrònica per a la sol·licitud sense certificat. S’obrirà un formulari a on cal omplir dades 
del sol·licitant i dels possibles beneficiaris que formin part de la unitat de convivència, els 
seus documents identificatius i la documentació necessària per a resoldre la sol·licitud. 

Si es disposa de certificat electrònic o cl@ve es podrà sol·licitar a través de la Seu 
electrònica de la Seguretat Social adjuntant també la documentació necessària i omplint 
les dades del formulari. Aquesta segona opció és la més recomanable per la qual cosa 
s’ha habilitat la possibilitat d’utilitzar aquest servei a través d’una altra persona que 
disposi de certificat electrònic o cl@ve que actuarà en qualitat de representant. 

 

Servei d’Assessorament Jurídic 
Barcelona a 1 de juny de 2020 



 

 


