USOC T’INFORMA
INGRÉS MÍNIM VITAL

1.- Qué es l’ingrés mínim vital?
L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat
Social que garanteix uns ingressos mínims als qui manquen d'ells.
Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre
que es compleixin els requisits d'accés, com ocorre amb el dret a la
pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple. Per
tant, es garanteix que aquesta “xarxa de seguretat” estarà disponible
per a qui ho necessiti.

2. ¿Qui pot sol·licitar aquesta renda?
Quant als requisits per a accedir a la renda mínima del Ministeri
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions el primer és la nacionalitat:
serà necessari tenir residència legal i efectiva a Espanya des de fa
almenys un any. I ser major de 23 anys (tret que es tinguin menors al
seu càrrec) i menor de 65.

El segon requisit és cerca activa d'ocupació si qui la sol·licita es troba
capacitat per a desenvolupar alguna activitat laboral. Si és així, haurà
d'estar inscrit com a demandant d'ocupació i seguir un itinerari
d'inserció.

El tercer serà el nivell de renda prenent com a referència la mitjana
mensual dels ingressos i rendes de l'exercici anterior. El Govern
reconeixerà la vulnerabilitat i, per tant, l'accés a l'ingrés mínim vital,
quan aquesta mitjana estigui per sota de la renda mensual garantida
que correspongui en cada cas segons aquesta forqueta d'entre 462
als 1.015 euros variables.

Enfront del que figurava en esborranys anteriors, en els quals
s'establia que no podran accedir a aquesta ajuda els qui siguin
propietaris d'un habitatge amb un valor cadastral superior a 100.000
euros, el Ministeri no contempla la residència habitual a l'hora de
determinar el patrimoni del beneficiari.

L'ingrés mínim s'articula com una prestació de Seguretat Social, que
serà la que efectuarà el reconeixement i l'abonament de la prestació,
però es treballa en un acord amb les CCAA, els ajuntaments i el
Tercer Sector perquè puguin ser receptors de la sol·licitud, que haurà
de resoldre's en tres mesos. El silenci administratiu serà negatiu.
S'establiran cinc canals de sol·licitud: ajuntaments, Centre d'Atenció
i Informació de la Seguretat Social (CAISS), comunitats autònomes,
Tercer

Sector,

i

una

aplicació

telemàtica.

La

sol·licitud

s'acompanyarà d'una declaració responsable que haurà de ser
verificada per la Seguretat Social posteriorment. Encara que els
treballadors receptors de la sol·licitud no hauran de ser treballadors

socials, sí que hauran de tenir aquesta condició els que hagin
d'executar el seguiment dels itineraris. En aquests moments, es
treballa, amb respecte a la Llei de Protecció de Dades, per a detectar
aquells casos que són urgents, que s'estimen en uns 100.000, als
quals se'ls podria atorgar d'ofici la prestació, atès que hi ha moltes
famílies que no saben on ha d'acudir. L'ingrés mínim vital serà un
pagament mensual i es rebrà al mes següent de la sol·licitud.
3. ¿Quin és l’import que rebre?
La renda garantida serà de 462 euros al mes per a una persona
adulta que viva sola. Quan es tracta d'una unitat de convivència
aquesta quantitat s'incrementarà en 139 euros al mes per cada
persona addicional, adulta o menor, fins a un màxim de 1.015 euros
al mes. A més, per a les famílies monoparentals, s'afegeix un
complement de 100€.

En el quadre següent es poden observar els casos més habituals:

4. És compatible amb altres ingressos?

Sí. Mentre no se superi el llindar establert, la prestació és compatible
amb altres ingressos, inclosos els laborals i els obtinguts pels
treballadors autònoms/as. Això permet ampliar la cobertura de la
prestació. No es dirigeix només a persones sense cap ingrés o a
persones desocupades, sinó també a persones i llars amb baixos
ingressos i ocupacions precàries.
A més, el IMV també serà compatible amb altres ajudes socials de
caràcter finalista, com ara beques o ajudes per a l'estudi, ajudes per
habitatge, ajudes d'emergència, i altres similars.

5. Com sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital?

Aquest ingrés mínim vital es podrà sol·licitar per diferents vies:

En les oficines de la Seguretat Social. Es podrà demanar cita prèvia
per a sol·licitar l'ingrés mínim vital.

Mitjançant la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Si entres en
l'enllaç anterior, trobaràs la informació que ofereix aquest organisme
sobre la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital. De moment s'informa que
no es podrà realitzar la seva sol·licitud fins al pròxim 15 de juny, com
indicàvem abans.
També s'explica que en cas de no comptar amb un sistema
d'identificació electrònica, es podrà presentar la sol·licitud a través de
les següents opcions:

*Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS).

*Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut
Social de la Marina).
*Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (TGSS).
*A través dels ajuntaments, o qualsevol altra institució pública que
depengui del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

D'altra banda, el Govern actuarà d'ofici en aproximadament 100.000
llars durant el mes de juny per al reconeixement de l'Ingrés Mínim
Vital.
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