
QUE ÉS L'INGRÉS MÍNIM VITAL

És un dret per garantir, a tots i totes les ciutadanes, d'un mínim d'ingressos que permetin viure
dignament.  Per aquest motiu, no és una prestació amb durada excepcional,  si no de caràcter
indefinit. 

Per tant és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix d'uns ingressos
mínims a qui no els tingui. Serà compatible amb altres ingresso, incloent els laborals i obtingut per
treball autònoms, així com altres ajuts de caràcter finalista ( beques, ajuts per estudi, ajuts per
vivenda,  ajudes  d'emergència  i  altres...).  es  rebrà  sempre  que  es  compleixin  els  requisits
establerts.

REQUISITS 

• Tenir entre 23 i 65 anys, o 18 si hi ha menors a càrrec.

• Complir un any de residència legal al territori espanyol.

• Haver viscut de manera independent al menys 1 any en cas de famílies, i 3 anys en el cas
de persones soles.

•
• En el cas d'unitats de convivència, haver-se format al menys 1 any abans de la sol·licitud.

• Haver sol·licitat prèviament les prestacions a les que tingui dret.

• Estar inscrit com a sol·licitant de treball.

Més  enllà  d'aquests  requisits  bàsics,  dependrà  exclusivament  dels ingressos(els  ingressos
màxims mensuals per persona sola deuen ser inferiors a 462€, i s'incrementaran en altres 139€
més per cada persona addicional, adulta o menor, que convisqui en la unitat de convivència, fins
un màxim de fins a 1.015 euros al mes) i del patrimoni de la persona que ho sol·liciti (no ha de
superar 3 vegades la quantia anual de la prestació para cadascun dels casos, restant possibles
deutes que es tinguin i sense tenir en compte el valor de la vivenda habitual). 

Qualsevol persona amb uns ingressos inferiors a la renda garantida i un patrimoni menor al màxim
establert, ho podran sol·licitar.

Es contemplen algunes circumstàncies especials per a col·lectius com les persones víctimes de
trata, explotació sexual o violència de gènere, que acreditaran aquesta condició a través d'informe
emès per els serveis que els atenguin.

DOCUMENTACIÓ

a )Espanyols: DNI del sol·licitant i de les persones que formen part de la unitat família
    Estrangers:  NIE

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.



Més informació Ingrés Mínim Vital

Accés a la sol·licitud al web de la Seguretat Social     

Cita prèvia per ajut a la tramitació al 977440901

Documents ajunts:
Els tres documents que s’adjunten al correu

Relació de documents
Declaració responsable
Formulari de sol.licitud

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcHKifkFuhEGWiaMiAJlvgCE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital/

