
Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l'any anterior.
Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell
d’ingressos i rendes. Per fer-ho no caldrà presentar documentació, només autoritzar a la
Seguretat Social a accedir a les dades.
Haver sol·licitat les pensions i prestacions a les que es pugui tenir dret, exceptuant els salaris
socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes.
Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d'edat o menors
emancipats, que no estiguin treballant.

Les persones en situació de vulnerabilitat que visquin soles o que formin part d’una unitat
de convivència i que compleixin els següents requisits: 

Consulta la resta de requisits i supòsits aquí

És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es va aprovar al juny i és
compatible amb altres ajuts. Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre
d'una família. L'ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família. 
El pagament es rebrà mensualment per transferència bancària. El termini per resoldre la
sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació. La prestació serà reconeguda amb
efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si en aquesta data es compleixen tots els requisits.

Si ets percerptor/a de la Renda Garantida de Ciutadania, cal que demanis l'Ingrés Mínim Vital
i si se't concedeix avisis al Servei d'Ocupació de Catalunya al telèfon 900 800 046

La identitat: amb el DNI, NIE o passaport
La residència a Espanya i el domicili: amb el certificat d'empadronament
La unitat de convivència: amb el llibre de familia
En el cas de separació o divorci: setència i conveni regulador
En el cas de víctimes de violència masclista: sentència, informe de Serveis Socials o mesures
cautelars

La sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital s'ha de fer de manera telemàtica a través del seu portal web.
Hi pots accedir aquí
A nivell general, el que cal acreditar és:

Consulta tota la documentació que cal presentar per a cada situació aquí

INFORMACIÓ SOBRE L'INGRÉS MÍNIM VITAL

Què és l'Ingrés Mínim Vital?

Qui el pot sol·licitar?

Com puc fer la sol·licitud? Quina documentació cal presentar?

Data d'actualització: 11 de novembre de 2020

Més informació al telèfon gratuït 900 20 22 22 
de 8.30h a 20.30h de dilluns a divendres.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://imv.seg-social.es/
https://imv.seg-social.es/

