Intersindical
L’INGRÉS MÍNIM VITAL - JUNY 2020

L’INGRÉS
MÍNIM VITAL

2 / L’INGRÉS MÍNIM VITAL

L’INGRÉS MÍNIM VITAL ENS
EQUIPARA ALS PAÏSOS DE
L’EUROZONA
ÉS COMPATIBLE AMB
RENDES SALARIALS I
CONTEMPLA INCENTIUS A
L’OCUPACIÓ PER ALS QUI
TROBEN TREBALL
El divendres 29 de maig, en un Consell de Ministres Extraordinari, el Govern va aprovar l’Ingrés Mínim Vital
(IMV). És una prestació econòmica per a fer front a l’impacte econòmic que ha provocat la pandèmia del COVID-19. La mesura va destinada a les rendes més baixes
i ha sigut dissenyada pel Ministre d’Inclusió, Seguretat
Social i Migracions, José Luis Escrivá, i pel Vicepresident
Segon i Ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo
Iglesias. El seu objectiu és reduir la pobresa extrema a
Espanya. Aquesta ajuda econòmica afectarà unes 850.000
llars, amb una incidència major entre les llars monoparentals, que suposaran el 16% del total. Quasi un 90% de
les llars que es beneficiaran estan encapçalats per una
dona. Unes 100.000 llars que es consideren els més vulnerables, rebran aquesta prestació d’ofici, sense haver de
fer gestions per a rebre-la, i la seua data d’aplicació serà
l’1 del mes de juny.
L’Ingrés Mínim Vital (IMV) fixa un mínim de renda garantit per a cada tipus de llar, depenent del nombre de

membres. Part dels 461,5 € al mes en dotze pagues,
l’equivalent a una pensió no contributiva, per a unitats
familiars d’un sol membre, fins a un màxim de 1.015,3€
al mes en dotze pagues per a famílies de 2 adults amb 3
menors o de 3 adults amb 2 menors. També estableix un
complement addicional per a les famílies monoparentals
de 100 €. És una prestació de la Seguretat Social amb
un cost anual aproximat d’uns 3.000 milions d’euros. Té
caràcter permanent i el seu principal objectiu és la redistribució de la riquesa, amb la intenció de lluitar contra la
pobresa extrema i, facilitar la inclusió en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

INCIDÈNCIA EN EL PIB
Des de l’inici de la crisi, el Govern ve repetint que no
deixarà a cap col·lectiu pel camí, mostrant una gran sensibilitat amb els col·lectiu més desprotegits. Aquest acord
s’emmarca en aquesta línia de treball i suposa una gran
notícia per a les classes populars més vulnerables. És
una mesura històrica perquè ningú es quede arrere que,
sense resoldre el problema, sí marca el camí que s’ha de
seguir. Aquesta mesura ens equipara com a país a la resta dels països de l’eurozona. No ens fa diferents, ni significa una cosa nova a la UE. Ens aproxima al que altres
països ja tenen consolidat. Cal saber que aquesta mesura figurava en l’acord de Govern entre el PSOE i Unides
Podem com “mesurada estrela” per a reduir la pobresa,
però la crisi de la COVID–19 ha accelerat la seua implantació. Ara existeixen rendes mínimes en diverses comunitats autònomes. No obstant això, amb aquesta mesura,
l’Ingrés Mínim Vital es generalitza com una renda mínima
per a les famílies vulnerables.
La quantitat estipulada per a cobrir aquesta partida
està valorada en uns 3.000 milions d’euros. Vist així, sembla una quantitat estimable, però si la relativitzem dins
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Quantitats de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) aprovades pel Govern
PERSONES

EUROS/MES

EUROS/ANI

Un adult

461,50

5.538

Un adult i una filla o fill*

701,48

8.417,76

Un adult i dos filles o fills*

839,93

10.079,16

Un adult i tres o més filles o fills*

978,38

11.740,56

Dos adults

599,95

7.199,40

Dos adults i una filla o fill

738.40

8.860,80

Dos adults i dos filles o fills

876,85

10.522,20

Dos adults i tres o més filles o fills

1015,30

12.183,60

Tres adults

738,40

8.860,80

Tres adults i una filla o fill

876,85

10.522,20

Tres adults i dos filles o fills

1015,30

12.183,60

Quatre adults

876,85

10.522,20

Quatre adults i una filla o fill

1015,30

12.183,60

Altres famílies

1015,30

12,183,60

*Les famílies monoparentals rebran un complement de 100 euros sobre la quantia establerta per a la seua situació.
* 5.538 € any renda garantida sobre la qual s’aplica l’escala d’increments.
** Es revaloritzaran anualment com les pensions no contributives.
Elaboració pròpia. Font: BOE Núm. 154 d’1 de juny de 2020.

del PIB i la comparem amb les partides que dediquen altres països europeus, veiem que no és tant. És més, ni
sumem aquesta quantitat amb els aproximadament 1.600
milions que ja han pressupostat per a aquest fi totes les
autonomies, s’arriba a la mitjana del que es pressuposada als països del nostre entorn.
El IMV es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny i es cobrarà amb caràcter retroactiu des de l’1 juny. La prestació
cobrirà la diferència necessària per la unitat familiar fins
a aconseguir l’ingrés mínim corresponent.
L’Ingrés Mínim Vital és la resposta del Govern al problema estructural de pobresa que existeix en l’Estat espanyol i que fins ara no havia sigut prou atés, és més, es
feia com que no existia. La seua posada en marxa ENS
APROXIMA A UN ESTAT DE BENESTAR EN EL MARC EUROPEU i, s’ha accelerat per a ajudar a cobrir les situacions de pobresa causades per la COVID-19.
Es calcula que 2’3 milions de persones, el 30% dels
quals són menors, viuen en el llindar de la pobresa. El
Govern insisteix que no vol que ningú es quede fora en
aquesta crisi. I en aquesta línia s’emmarca la mesura.
L’IMV compleix amb l’article 41 de la Constitució Espanyola: “els poders públics mantindran un règim públic de
Seguretat Social per a tots els ciutadans que garantisca

l’assistència i prestació socials suficients davant situacions de necessitat especialment en cas de desocupació”.
L’Ingrés Mínim Vital contempla 14 tipus de llars, en
funció del nombre de membres i s’estableix un nivell de
renda diferent per a cada tipus de llar. El nivell mínim,
que correspon a les llars unipersonals, és de 5.538 euros
a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva. A partir
d’aquesta quantitat s’estableix un coeficient addicional
per cada membre de la unitat familiar.
En el seu disseny es completen les rendes preexistents, fins al límit garantit per a cada tipus de llar. Si no es
compta amb rendes, s’asseguraria la totalitat garantida,
si es disposa de rendes, es cobriria la diferència entre el
límit garantit i la renda ja existent. La renda mitjana garantida és de 10.070 euros a l’any per llar, mentre que
l’import de la prestació serà d’uns 4.400 euros anuals. Qui
pot sol·licitar l’ingrés mínim vital?
Les famílies en situació d’extrema necessitat. Es podran beneficiar les persones que no tenen accés a cap de
les ajudes desplegades pel Govern des del passat 14 de
març. Entre elles figuren els treballadors de l’economia
submergida que no figuren en registres que justifiquen la
seua contribució al sistema en algun moment.
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PREGUNTES FREQÜENTS
Requisits per a sol·licitar la prestació
Poden sol·licitar-la les persones d’almenys 23 anys i menors de 65 anys que viuen soles.
Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica per
manca de rendes, ingressos o patrimoni suficients. Els
requisits econòmics són els principals factors a tindre en
compte per a sol·licitar-la. No s’ha de tindre ingressos i
no tindre un habitatge en propietat valorada en més de
100.000 euros.
Un altre requisit bàsic és el tindre residència legal a
Espanya i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
Quant es cobra en l’Ingrés Mínim Vital
La renda mínima garantida és de 461,50 euros/mes i
augmentarà fins a un màxim de 1.015,30 euros/mes. La
quantitat està condicionada a les circumstàncies de cada
unitat de convivència, nombre d’adults, nombre de fills/
filles i altres càrregues familiars. Les quantitats són les
publicades en la taula, tretes amb les dades que apareixen publicats en el BOE.
Quan es cobrarà
La prestació es cobrarà mensualment en 12 pagues. Es
pot sol·licitar a partir del 15 de juny. A les sol·licituds
presentades en els tres primers mesos, es concedirà
amb efectes retroactius des d’1 de juny. Durant el primer
mes de vigència, s’actuarà d’ofici, sense que siga necessari que se sol·licite. Aquesta mesura beneficiarà a uns
100.000 llars que compleixen ja amb els requisits.
On se sol·licitarà la prestació
Es pot presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari. Es permetrà l’accés a través dels ajuntaments i en
els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Es posarà en marxa un telèfon 900 i un simulador en la
pàgina web de la Seguretat Social.
Es pot treballar mentre es cobra
El IMV incorporarà incentius a l’ocupació. Els beneficiaris no es veuran penalitzats en accedir a llocs de treball. Comptaran amb incentius a la contractació i també es
crearà un “segell social” per a les empreses que els oferisquen formació i ocupació. Quan el beneficiari no tinga
treball i el trobe, part del seu salari estarà exempt, transitòriament, en el càlcul de la prestació. Si està ocupat,
quan el seu salari augmente, la quantia de la prestació
es reduirà.
Quan el beneficiari no estiga ocupat, s’exigirà la inscripció com a demandant d’ocupació per a l’accés a la
prestació.

Hi ha comunitats autònomes que ja tenen renda bàsica,
Què passarà?
El IMV serà compatible amb les rendes mínimes de les
CCAA i fixarà un sòl comú. Els territoris podran complementar aquests ingressos de la forma que consideren
oportú.
En l’actualitat hi ha un sistema de rendes bàsiques
en diferents comunitats autònomes. A Euskadi la renda
mínima cobreixen al 70% de les persones en risc de pobresa, a Castella-la Manxa cobreix al 1,6% de la població
en exclusió social. La població atesa a Espanya és molt
baixa, cobreix al 7,6% de les persones amb necessitats
extremes. La nova renda mínima permetrà triplicar als
beneficiaris.
Al País Valencià, tenim la Renda Valenciana d’Inclusió, que actualment gaudeixen 42.213 persones, amb un
pressupost de 14 milions d’euros que gestiona la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Segons dades
del Govern Central, l’Ingrés Mínim Vital beneficiarà unes
100.000 valencianes i valencians, amb un pressupost
d’uns 300 milions d’euros.
L’actual Govern Valencià ja va mostrar la seua sensibilitat cap als col·lectius en risc d’exclusió social fa temps,
d’ací la seua Renda d’Inclusió, si bé és cert que molt limitada, pressupostàriament parlat, pel problema de
l’infrafinançament que patim. Sembla lògic que per a no
duplicar gestions, els 300 milions pressupostats que ens
corresponen siguen transferits a la Conselleria, fins i tot
com a partida finalista si es vol. Seria un pressupost que
pot arribar a unes 150.000 persones i això ja és una altra
cosa per a atendre la nostra realitat social. El que no té
sentit és que, per a gestionar una mateixa ajuda, hi haja
dues estructures administratives.
Pressupost gestió i control del IMV
L’Ingrés Mínim Vital és una prestació de la Seguretat Social i es calcula que el seu cost anual estarà sobre els
3.000 milions d’euros. Al principi, la gestió la portarà de
manera directa la Seguretat Social, menys al País Basc
i Navarra que la gestionaran de manera directa. Després, en una segona fase, es deixa les portes obertes a la
col·laboració i gestió amb les comunitats autònomes que
desitgen col·laborar amb la gestió.
Es controlarà anualment per la AIREF, amb seguiment de comissions interterritorials i d’una comissió
amb presència dels agents socials. En cas d’infraccions
hi haurà sancions.
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ALGUNS EXEMPLES
D’INGRÉS MÍNIM VITAL A
EUROPA
França
Existeix per als adults de més de 25 anys en risc d’exclusió. Reben 550 euros mensuals i es veu augmentada en
funció de la situació familiar.
Alemanya
La gestionen els governs autonòmics. És un subsidi lligat
a l’ocupació i només poden optar a ell els que estiguen
buscant treball. La quantitat està en funció de la situació
de cada llar. Pot arribar als 382 euros per persona per a
una parella i se suma entre 245 i 302 euros per fill.
Itàlia
Està condicionada amb la cerca de treball. Poden sol·licitar-la els ciutadans italians i els que porten deu anys o
més al país. La quantitat és de 780 euros si compleixes
les condicions.
Portugal
Posa com a condició obligatòria la cerca d’ocupació i la
signatura d’un contracte d’inserció. Concedeix 300 euros
als adults amb un fill al seu càrrec durant dotze mesos.
Holanda
És el país amb major renda mínima d’Europa. Pot arribar
fins als 1.635 euros als ciutadans majors de 18 anys que
residisquen legalment al país. La quantitat canvia en funció de la renda i de les seues pertinences.
L’objectiu bàsic de l’Ingrés Mínim Vital, és lluitar contra
la pobresa i l’exclusió social, tractant que ningú es quede
arrere. És un intent d’aconseguir que tots els ciutadans
estiguen integrats en la vida social i econòmica del país,
per a això, com a començament, es dissenya una percepció econòmica mínima que possibilite aquesta fi. Pot ser
una eina amb futur que indica el camí a seguir, si socialment s’accepta com a tal i s’assumeix la seua finalitat.
Això sí, corregint els problemes que en el principi de la
seua aplicació apareixeran, perquè encara queda molt
camí per recórrer per a arribar a la renda bàsica generalitzada.
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