Ciutadania. Despeses bàsiques i serveis de proximitat
1.2 Renda mínima d’inserció (RMI) per despeses bàsiques ciutadans en
situació de vulnerabilitat

Sinopsi ajuda
Òrgan gestor

Prestació econòmica adreçada a cobrir les despeses bàsiques
per a la supervivència i a garantir uns ingressos mínims.
Consells Insulars:
Consell de Mallorca → IMAS

Beneficiari

Quantia

Persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a
conseqüència de l'emergència sanitària COVID-19 i la declaració
de l'estat d'alarma d'acord amb el que preveu l'art. 6 del Decret
Llei 4/2020, de 20 de març.
Entre 461,51 € fins 783,28 €

Requisits

Article 6 del Decret Llei 4/2020, de 20 de març:
Persones en situació de vulnerabilitat econòmica:
- Requisits establerts a l’article 9 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19.
- Requisits establerts a l’article 6 del Decret 117/2001, de 28 de
setembre, pel qual es regula la renda mínima d’inserció.
-

-

-

Que estiguin empadronades o s’empadronin en el moment de fer la sol•licitud
de la prestació en qualsevol dels municipis de les Illes Balears.
Que estiguin empadronades o s’empadronin en el moment de fer la sol•licitud
de la prestació en qualsevol dels municipis de les Illes Balears.
Que constitueixin una llar independent, com a mínim, 6 mesos abans de la data
de presentació de la sol•licitud. Queden exemptes d’aquest requisit les
persones que es troben en les situacions següents:
Persones que tenguin menors o persones amb discapacitat a càrrec
seu.
Persones que hagin patit maltractaments.
Persones en procés de desinstitucionalització.
Persones en procés de separació o divorci.
Que siguin més grans de 25 anys. Queden exemptes d’aquest requisit les
persones que es troben en les situacions següents:
Persones en procés de desinstitucionalització.
Persones que tenguin menors o persones amb disminució a càrrec
seu.
Persones que hagin patit maltractaments.
Persones en situació d’orfandat.
Que el nucli familiar no disposi (per qualsevol concepte, inclosos els generats
per qualsevol bé immoble o moble) dels mitjans econòmics necessaris per
atendre les necessitats bàsiques. Es consideren en aquesta situació les

-

-

-

persones individuals o els nuclis familiars que en el moment de la presentació
de la sol•licitud tenguin ingressos inferiors al barem de la prestació de la renda
mínima d’inserció.
Que la persona sol•licitant no tengui dret a percebre altres prestacions
públiques l’import de les quals superi la prestació econòmica bàsica de la renda
mínima d’inserció.
Que la persona sol•licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar no
hagi renunciat a una oferta de treball normalitzada o que hagi causat baixa
voluntària a la seva feina en els 3 mesos anteriors a la presentació de la
sol•licitud de la renda mínima d’inserció.
No ser persona beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció com a membre d’un altre nucli familiar.

NOTA:
- Els serveis socials municipals comunitaris bàsics han d'emplenar i
presentar l'informe de vulnerabilitat econòmica en relació a les
persones en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de
l'emergència sanitària COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma i els
membres del seu nucli familiar que compleixen els requisits de l'article
6 del Decret 117/2001.
- Se suspèn l’aplicació del capítol IV del Decret 117/2001 abans
esmentat per a tots els beneficiaris de la renda mínima d’inserció.

Documentació - Informe d’acreditació de situació de vulnerabilitat econòmic
(NOTA: L'acreditació de la situació de la vulnerabilitat econòmica s'ha de fer
per mitjà d'un informe de l'òrgan competent en matèria de serveis socials
municipals (Serveis Socials Comunitaris Bàsics).

- Consentiment informat per poder consultar informació d’altres
administracions.
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments
NOTA:
La documentació s’ha de enviar a l’IMAS per mitjà de registre electrònic comú:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=15678
http://www.caib.es/sites/M08082108490116295267/ca/renda_mi
nima_dinsercio-11726/
- Informe d’acreditació de situació de vulnerabilitat econòmic.
https://portal.conselldemallorca.net/sacwsapi/arxiu/apiArxiuServlet?id=50712&lang=ca
- Consentiment informat per poder consultar informació d’altres
administracions
https://portal.conselldemallorca.net/sacwsapi/arxiu/apiArxiuServlet?id=50714&lang=ca
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
https://portal.conselldemallorca.net/sacws-

api/arxiu/apiArxiuServlet?id=50716&lang=ca
Suport

Direcció Insular d'Inclusió Social. Secció de Prestacions (Palma)
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma
Telèfon: 971 763 325
Centre Comarcal d'Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca
Telèfon: 971 880 216

Centre Comarcal de Manacor
C/ del Bon Jesús, 2. 07500. Manacor
Telèfons: 971 844 901 / 871 986 142

