Ingrés Mínim Vital (IMV)
Des de la Regidoria de Servicis Socials s'informa que el passat 1 de juny de 2020 es va
publicar en el BOE el Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix
l'ingrés mínim vital.
El IMV es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica no contributiva,
que forma part de l'acció protectora de la Seguretat Social, garanteix un nivell mínim de
renda a persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i
manquen de recursos econòmics bàsics per a cobrir les seues necessitats bàsiques i
persegueix una millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones
beneficiàries.
Són requisits bàsics per a la seua concessió, excepte algunes excepcions:


Tindre residència legal i efectiva a Espanya, de forma continuada i ininterrompuda,
durant almenys l'any anterior a presentar la sol·licitud.



Tindre més de 23 i menys de 65 anys (per a ser titular).



Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s'estableixen (requisits relatius
a la renda i patrimoni).



Per a les persones que visquen soles, s'exigeix haver viscut de manera independent
durant almenys els tres anys previs a la sol·licitud i un any d'independència
econòmica.



Haver sol·licitat les pensions i prestacions a les quals puga tindre dret (excepte salaris
socials, rendes mínimes d'inserció i ajudes anàlogues d'assistència social concedides
per les comunitats autònomes).



Estar inscrits/tes com a demandants d'ocupació (persones majors d'edat o menors
emancipades, si no estan treballant).

La quantia mensual del IMV serà la diferència entre la renda garantida que corresponga
en cada cas (establida prenent com a referència la quantia anual de les Pensions No
Contributives i diferent en funció del nombre de persones i menors que conviuen) i el
conjunt de rendes i ingressos de la unitat de convivència.
Duració. El dret a la prestació es mantindrà mentre subsistisquen els motius que van
donar lloc a la seua concessió i es complisquen els requisits i obligacions previstos en la
Llei.
El termini per a sol·licitar el IMV s'inicia el 15 de juny de 2020 (les sol·licituds
presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre tindran efectes econòmics des de l'1
de juny de 2020, si són aprovades i sempre que els requisits es complisquen a aquesta
data).
Per a tramitar la sol·licitud i obtindre més informació pots dirigir-te a la SEGURETAT
SOCIAL:


INFORMACIÓ general IMV



Preguntes Freqüents



SIMULADOR de l'Ingrés Mínim Vital



SEU ELECTRÒNICA Seguretat Social



Telèfon d'informació IMV: 900 20 22 22



Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social

