
TRÀMIT PER INGRÉS MÍNIM VITAL

De forma telemàtica: 

Amb certificat digital, cl@u permanent o sense certificat electrònic a https://imv.seg-social.es

De forma presencial:

Emplenant el formulari signat i presentar-ho a un centre d'atenció i informació de Seguretat Social
prèvia sol·licitud de cita prèvia trucant l 901 10 65 70 o en www.seg-social.es.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL TRÀMIT DE LA PRESTACIÓ

Presentació dels següents documents en vigor:

DOCUMENTS RESPECTE A DADES DEL SOL·LICITANT I/O FAMILIARS, AIXÍ COM ALTRES
SITUACIONS QUE AFECTIN AL NUCLI DE CONVIVÈNCIA.

a ) Espanyols:
• DNI del sol·licitant i de les persones que formen part de la unitat familiar

a.a) Estrangers:

1.- NIE

2.1.-Ciutadans de la U.E/E.E.E. o Suïssa:

• Certificat  del  registre  de ciutadà de la  UE o certificat  del  dret  de residir  amb caràcter
permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor.

2.2.- Membres de la família d'un ciutadà de la U.E/E.E.E. o Suïssa que no ostenten la nacionalitat
d'un d'aquests estats:

• Targeta  de  residència  de  familiar  ciutadà  de  la  Unió  o  resguard  acreditatiu  de  la
presentació de la sol·licitud de la targeta.

3.- No nacionals  de la U.E/E.E.E. o Suïssa que resideixin en territori nacional:

• Targeta  d'identitat  d'estranger  per  als  sol·licitants,  altres  progenitors  i  causants  o
autoritzacions de residència temporal o permanent.

• Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no
nacionals de la U.E/E.E.E o Suïssa.

• Número d'identificació d'estranger (NIE), en tots els supòsits.

4.-  Certificat  de  la  Direcció  General  de  la  Policia  acreditant  el  període  de  residència  legal  a
Espanya.
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b) Certificat d'empadronament i de convivència on constin totes les persones empadronades
en el domicili, així com la data d'antiguitat.

c) Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel
registre Civil corresponent.

d) Certificat que acrediti la inscripció com a parella de fet, si és el cas.

e) Declaració responsable d'ingressos i patrimoni. 

• declaració de renda de l'any anterior
• qualsevol justificant d'ingrés per prestació o rendes, així com comptes bancaris

f) Resolució judicial o administrativa que acrediti l'acolliment, si és el cas.

g) Sentència d'incapacitació judicial, si és el cas.

«SOLAMENT SI ES TROBA EN ALGUNA D'AQUESTES SITUACIONS:»

En supòsits de separació judicial o divorci:
Sentència judicial de separació o divorci i en el seu cas conveni regulador segellat pel jutjat.

En el supòsit de separació de fet o si està en tràmit:

• Còpia de la diligència pel jutjat de la demanada de separació/divorci o
• Còpia de la denúncia de l'abandonament de la llar familiar o
• Conveni  regulador  segellat  i  diligenciat  pel  jutjat  o,  testimoni  de  l'aprovació  judicial  de

mesures provisionals en les que hi consti guarda i custòdia.

En el supòsit de parelles de fet en les que no hi ha convivència:
Document judicial que atribueixi la guarda i custòdia dels fills comuns a un determinat progenitor o
ambdós de forma compartida.

Situació de violència de gènere:

• sentència condemnatòria per delicte de violència de gènere o
• ordre de protecció o mesures cautelars o
• Informe del Ministeri Fiscal o
• Informe de Serveis Socials, serveis especialitzats o serveis d'acollida.

Víctimes de tracta d'éssers humans i explotació sexual:
Informe emès pels serveis socials encarregats de l'atenció integral d'aquestes víctimes.

En supòsits de menors emancipats:
Acreditació mitjançant document públic, resolució judicial o certificat del registre Civil.



DOCUMENTS RESPECTE A L'HABITATGE HABITUAL

Lloguer:
Contracte on consti com a llogater el sol·licitant o membre de la unitat de convivència, o rebut de
lloguer.

Propietat pagada:
Nota simple on consti com propietari el sol·licitant o membre de la unitat de convivència, i que
estigui lliure de càrregues.

Propietat no pagada: 
Nota simple on consti com a propietari i les càrregues que hi ha en l'immoble, o rebut hipoteca.

Ús de fruit:
Document notarial on consti.

Cessió en ús:
Llibre de família on s'acrediti el parentiu.

Relloguer o ocupació
Fer-ho constar a la declaració responsable.


