Ingrés Mínim Vital (IMV):

El passat 1 de juny, el BOE va publicar el Reial decret llei 20/2020, pel qual s'estableix l'ingrés
mínim vital (IMV). Es tracta d'una nova prestació de la Seguretat Social, de caràcter estatal,
similar a la ja existent als països del nostre entorn.
Fins ara estàvem habituats a les prestacions d'aquesta mena de les Comunitats Autònomes
que, amb diferents denominacions, atorgaven una ajuda a les llars en situació de necessitat.
En aquesta entrada fèiem un repàs de totes elles.
A pesar que l'IMV és una prestació estatal, es preveu que el seu accés sigui “multicanal”, sent
sens dubte els Ajuntaments un dels canals que més persones atendran. Inicialment, per a
orientar a totes les persones interessades a sol·licitar-ho i, més endavant, conforme se
subscriguin els Convenis que preveu la norma, gestionar les sol·licituds (art. 22).
A continuació fem un repàs de les característiques d'aquesta prestació així com la incidència
que la seva gestió tindrà en les Entitats Locals.
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Accés
Persones beneficiàries (art. 4): 23 a 65 anys.
• integrants d'una unitat de convivència
• persones que viuen soles o que comparteixen domicili. Si comparteixen domicili no
poden tenir vincle matrimonial/parella de fet, tret que estiguin en tràmits de
separació/divorcio.
Titular de l'IMV (art. 5) és la persona que ho sol·licita i ho percep en representació de la
unitat de convivència. La sol·licitud ha de ser signada per tots els integrants de la unitat de
convivència majors d'edat.
Màxim de titulars d'IMV per domicili: 2 (art. 5.5)
Unitats de convivència (art. 6). Haurà d'estar constituïda almenys 1 any abans de la
sol·licitud.
Requisits d'accés (art. 7):
• 1 any de residència legal i efectiva a Espanya
• Estar en situació de vulnerabilitat econòmica (vegeu art 8)
• No fa falta haver sol·licitat renda autonòmica. Sí que cal haver esgotat la sol·licitud de
pensions i prestacions vigents (pendent de concreció reglamentària)

• Ser demandant d'ocupació (es fixaran reglamentàriament excepcions)
• Per als quals viuen solos i els que comparteixen domicili: haver viscut de manera

independent durant 3 anys (vegeu art. 7.2).
Situació de vulnerabilitat econòmica (art. 8):
• No computen com a ingressos els salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes
anàlogues concedides per les CCAA.
• Estan exclosos, independentment del seu patrimoni, les persones que formin part d'una
unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador d'una
societat mercantil.
• L'IMV és compatible amb rendes del treball o l'activitat econòmica per compte propi
(amb límits).
L'IMV és incompatible amb la Prestació per Fill a Càrrec (PHC).
Límit de patrimoni:
Escala d'increments per al càlcul del límit de patrimoni (Annex II RD-Llei 20/2020).

Important: les víctimes de violència de gènere i de tràfic d'éssers humans i explotació
sexual estan exceptuades de la majoria de requisits . També estan exceptuades d'alguns
requisits les persones en tràmits de separació/divorcio.
Com es computen els ingressos (art. 18): vegeu aquest precepte amb detall perquè
remitent, al seu torn, a les rendes exemptes de tributació en l'IRPF (art. 7 LIRPF).
• Amb caràcter general les rendes es computen pel seu valor íntegre. Les procedents
d'activitats econòmiques es computen pel seu rendiment net.
• Computa com a ingrés l'import de les pensions i prestacions contributives o no
contributives, públiques o privades.
• Computen les indemnitzacions per acomiadament.
• Computen les pensions d'aliments.
• No computen els salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues.
Els ingressos que es computen són els de l'exercici anterior a la sol·licitud.

En la consideració de patrimoni no computa l'habitatge habitual.
Documentació per a acreditar requisits (art. 19). Solament cal aportar documentació
relativa a la identitat, el domicili i la convivència.
La informació relativa als ingressos i patrimoni es recaptarà per l'entitat gestora.

Quantia i pagament
Escala d'increments per al càlcul de la renda garantida segons el tipus d'unitat de convivència
per a l'exercici 2020 (Annex I RD-Llei 20/2020).

El dret a la prestació neix a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació
de la sol·licitud (art. 11).
Durada (art. 12): el dret a l'IMV es manté mentre persisteixi la situació que va originar la seva
concessió.

Qüestions rellevants per a les sol·licituds de 2020.
L'INSS reconeixerà d'ofici la “prestació transitòria d'IMV ” als actuals beneficiaris de
l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec sempre que es compleixin determinats
requisits (Disposició transitòria 1a). Els donarà l'opció a triar entre el que venien percebent i
l'IMV . Si no s'exerceix l'opció, s'entendrà que opten per l'IMV .
Es poden presentar sol·licituds a partir del 15/06/2020 (Disposició transitòria 2a). Els
efectes econòmics d'aquestes sol·licituds seran des del 01/06/2020.

Excepcionalment durant aquest any es podran presentar sol·licituds basades en la
situació de vulnerabilitat de l'any en curs (Disposició transitòria 3a). Per a aquells que no
siguin beneficiaris de prestacions o subsidis és possible l'acreditació de manca de rendes que
s'ha produït durant 2020. En tot cas, en 2021 es procedirà a la regularització de la situació.
Exempció del pagament de les taxes de matrícula de la universitat per al curs 2020/2021
(Disposició transitòria 5a).
Integració de l'assignació per fill a càrrec en l'IMV (Disposició transitòria 7a). No s'admetran
noves sol·licituds d'aquesta prestació que és a extingir.

Gestió de l'IMV : incidència als Ajuntaments.
La competència per al reconeixement i el control de l'IMV correspon a l'INSS (art. 22).
Es preveu que la sol·licitud sigui multicanal. Les CCAA i Entitats Locals podran iniciar
l'expedient administratiu prèvia formalització de Conveni amb l'INSS . En el marc d'aquest
Conveni es podran realitzar actuacions de tramitació i gestió prèvies a la resolució de
l'expedient.
L'exercici d'aquestes funcions no requerirà en cap cas els informes que preveu l'art. 7.4 de
la Llei de Bases de Règim Local.
Els documents que no puguin ser aportats en el moment de la sol·licitud seran substituïts
per una declaració responsable.
Termini màxim per a la resolució de l'expedient: 3 mesos des de la data d'entrada en el
registre de l'INSS .
Cooperació entre les administracions públiques (arts. 27 i ss).

Finançament de les despeses derivades de les funcions que
les entitats locals puguin desenvolupar en aplicació de l'art.
22 (Conveni)
La Disposició final sisena s'ocupa del finançament de les despeses que puguin derivar-se de
la gestió de l'IMV . Literalment, el primer apartat de la Disposició es pronuncia en els següents
termes:
1. Les despeses que es derivin de l'aplicació de l'article 22 d'aquest reial decret llei hauran de
ser finançats per les entitats locals exclusivament amb càrrec als ingressos corrents que
prevegin obtenir en el mateix exercici en el qual s'iniciï el procediment regulat en aquell
precepte, sense que es pugui excedir el superàvit previst al tancament de l'exercici
conformement a la informació d'execució del pressupost, podent utilitzar-se com a
referència la que, amb periodicitat trimestral, es remet al Ministeri d'Hisenda, en compliment
de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Sense perjudici de l'aplicació de l'article 12
d'aquesta última, per a determinar en relació amb l'exercici 2020 la situació d'incompliment
a l'efecte de l'article 21.1 de la citada llei orgànica es tindrà en consideració, amb caràcter
excepcional, si aquella ha estat causada per la despesa al qual es refereix aquesta
disposició final en el qual incorrin les entitats locals. (…)
Com veiem, les despeses que es puguin derivar de la gestió de l'IMV emparada en el
Conveni que en el seu cas se subscrigui hauran de ser finançats amb càrrec als ingressos
corrents d'aquest mateix exercici. Ara bé, l'incompliment que això pugui ocasionar en
termes de regla de despesa i estabilitat pressupostària no es tindrà en compte.

Així mateix, cal significar que l'apartat 2 de la Disposició citada habilita l'increment de
despesa de personal en serveis socials. Assenyala aquest apartat que es podrà
incrementar la despesa de personal en un 5% en relació amb l'exercici anterior. Diu així:
2. L'import de les obligacions reconegudes per les entitats locals per la despesa addicional
conseqüència de l'execució de les funcions a les quals es refereix aquesta disposició no
podrà superar, en cadascuna d'aquelles en cada exercici de vigència del respectiu conveni
de col·laboració subscrit d'acord amb l'article 22 del reial decret llei, el 5 per cent del total
de les quals s'hagin reconegut en l'exercici anterior pel capítol 1, despeses de personal,
corresponents a la política de despesa 23. Serveis socials i promoció social, de l'estructura
dels pressupostos de les entitats locals, aprovada per Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre.
Finalment, la Disposició incideix en la informació trimestral que cal subministrar al
Ministeri i les conseqüències del seu incompliment:
3. Les corporacions locals subministraran al Ministeri d'Hisenda, amb periodicitat trimestral,
informació específica relativa a l'execució de les funcions a les quals es refereix aquesta
disposició, incloent en tot cas la corresponent a la despesa realitzada. A aquest efecte,
s'habilita a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda per a determinar els models de
formularis normalitzats per a la captura d'aquella informació i dictar, si escau, les
instruccions o resolucions que resultin necessàries per a la concreció, procediment i termini
de remissió de la informació a subministrar.
La remissió de la informació economicofinancera de cada corporació local es realitzarà
per la intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat reconegut, d'acord amb la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de signatura electrònica.
El Ministeri d'Hisenda podrà difondre o publicar la informació remesa en virtut del present
reial decret llei amb l'abast, contingut i metodologia que determini.
L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació, tant en el referit als
terminis establerts, el correcte contingut, idoneïtat o manera d'enviament de les dades
podrà portar aparellada la imposició de les mesures previstes en els articles 20 i següents
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, previ requeriment a la corporació local per al seu compliment en un termini de
deu dies hàbils. Sense perjudici de la possible responsabilitat personal que correspongui,
el Ministeri d'Hisenda podrà donar publicitat als requeriments efectuats o a l'incompliment
d'aquests .
Si creus que pots ser beneficiari de l'IMV i fins i tot tens dubtes, pots utilitzar el simulador que
ha posat en marxa el Ministeri.

