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QUÈ ÉS?
· L’Ingrés Mínim Vital, suposadament, és una prestació dirigida a prevenir el risc de
pobresa i exclusió social de les persones que manquen de recursos econòmics
bàsics per a cobrir les seues necessitats bàsiques. És a dir famílies en una situació
de pobresa severa.
· No està subjecta a pressupostos, totes les famílies que complisquen els requisits la
podran cobrar.
· És una prestació, com no podia ser d’una altra manera venint d’on ve, complicada i
complexa de sol·licitar.
· No és individual, te la concedeixen com a membre d’una unitat de convivència.
Has de tindre entre 23 i 64 anys.
· 462 euros al mes és l’import de la prestació, amb un màxim de dues unitats de
convivència per habitatge.
· La prestació es percebrà mentre es complisquen els requisits, és a dir, mentre dure
la situació de vulnerabilitat econòmica.

A TINDRE EN COMPTE...
Depén amb qui compartisques l’habitatge tindràs més o menys problemes per a
rebre la prestació:
• Si vius amb la teua parella (matrimoni o parella de fet), o amb altres persones fins
a 2n grau de consanguinitat (pares, mares, avis o àvies, filles i fills), formaràs amb
elles una unitat de convivència i es tindran en compte els ingressos de totes.
• Es consideraran unitat convivencial les persones individuals que, encara que no
tinguen relació familiar, compartisquen domicili. Per tant, en el cas que dues o tres
persones visquen juntes en una casa, seran considerades com a unitat convivencial,
encara que no tinguen relació entre si.
Per tant, podem trobar-nos en la situació que compartisquen pis 2 persones que tinguen dret a sol·licitar la prestació, però, en aquest cas, només se’ls adjudicaria
un sol IMV. O pot succeir que 2 persones compartisquen domicili, que una d’elles
estiga en situació de sol·licitar la prestació i que se li negue a causa dels ingressos
de l’altra persona.
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• També es pot sol·licitar si la persona, encara que estiga casada o siga parella de fet,
es troba en procés de separació.
• Si eres una persona major que viu en una residència permanentment i finançada
amb diners públics no podràs cobrar-la.
Excepcions:
· Víctimes de violència masclista.
· Persona separada o divorciada amb fills o filles a càrrec seu.
· També poden sol·licitar-la menors de 23 anys, en el cas que tinguen filles
i fills a càrrec seu.

ON SE SOL·LICITA?
L’IMV és una prestació no contributiva de la Seguretat Social. Al País Valencià,
igual que a Catalunya, a les Illes o a les comarques de la Franja, pot ser tramitada

per internet o en el registre oficial de l’Ajuntament on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant. També podrà presentar-se en els registres oficials dels
governs autonòmics.
Més informació en el telèfon gratuït: 900 20 22 22 (De dilluns a divendres de 08.30 h
a 20:30 h) i en els webs següents:
País Valencià: http://infocoronavirus.gva.es/es/ingres-minim-vital
Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital
Illes: https://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/ca/documentacio_a_presentar-86561
Franja: https://www.aragon.es/-/inclusion-social.-prestaciones-economicas.-ingreso-aragones-de-insercion

REQUISITS GENERALS
Els requisits han de ser complits per totes i tots els integrants de la unitat convivencial.
1. Residència legal i efectiva durant, almenys, un any abans de la sol·licitud.
Excepció: no hauran de complir amb aquest requisit les dones víctimes de
violència de masclista o les víctimes de tràfic o explotació sexual.
2. Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica. És a dir, sumant tots els ingressos i el patrimoni (cotxes, garatges, diners en el banc…) de TOTES les persones que
convisquen en la Unitat de Convivència (UC), el valor de què tingues ha de ser:
El que hages cobrat de mitjana al mes durant l’any anterior i haurà de ser, com a
mínim, 10 euros menys del que et correspondria d’IMV.
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3. Pots rebre altres prestacions gestionades per les comunitats autònomes (REVI, RGC, …)
4. Estar inscrit en el SEPE com a demandant d’ocupació.
5. Persones que visquen soles, comparteixen habitatge sense relació familiar, o vivint
amb una unitat convivencial, heu d’haver estat vivint durant tres anys independentment.
6. La unitat convivencial ha d’haver-se format almenys fa un any.
7. S’han de complir tots aquests requisits durant tot el temps en què es perceba l’IMV.
Davant qualsevol dubte, en principi, s’hi pot fer una simulació per a saber si s’hi té
dret a rebre-la en aquest enllaç: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador

REQUISITS ECONÒMICS
Per rebre l’IMV es tindran en compte els ingressos de l’any anterior i la mitjana
dels ingressos mensuals ha de ser, com a màxim, 10 euros menys del que percebríem amb l’IMV; és a dir, els ingressos mensuals mitjans de l’any anterior han de ser
com a màxim de 451,5 euros.
• Tots els ingressos dels integrants de la unitat convivencial es tindran en compte.
• Els ingressos per lloguers d’immobles; els ingressos per activitats econòmiques;
les pensions o prestacions que percebem, contributives i no contributives, públiques
i privades; també es tindran en compte.
• No es tindran en compte els salaris socials, rendes mínimes o altres ajudes que
puguen concedir els governs autonòmics.
• Tampoc es tindran en compte les ajudes que s’hagen percebut per a donar resposta
a necessitats concretes (beques, ajudes a l’habitatge, ajudes d’emergència social…)
• El patrimoni (plans de pensions, béns immobles, etc., excepte l’habitatge habitual),
no podrà superar per a una persona sola els 16.614 euros; és el càlcul de l’IMV
d’un any multiplicat per tres.
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QUANTIES
Unitat convivencial

IMV anual

IMV mensual

Patrimoni màxim

1 persona adulta

5.538 euros

461,5 euros

16.614 euros

1 p. adulta i 1 menor

8.418 euros

701,5 euros

23.259,6 euros

1 p. adulta i 2 menors

10.080 euros

840 euros

29.905,2 euros

1 p. adulta i 3 menors o més

11.741 euros

978,41euros

36.550,8 euros

2 persones adultes

7.200 euros

600 euros

23.259,6 euros

2 p. adultes i 1 menor

8.861 euros

738,41 euros

29.905,2 euros

2 p. adultes i 2 menors

10.523 euros

876,91euros

36.550,8 euros

2 p. adultes i 3 menors o més

12.184 euros

1.015,33 euros

43.196,4 euros

3 persones adultes

8.861 euros

738,41 euros

29.905,2 euros

3 p. adultes i 1 menor

10.523 euros

876,91 euros

36.550,8 euros

3 p. adultes i 2 menors o més

12.184 euros

1.015,33 euros

43.196,4 euros

4 persones adultes

10.523 euros

876,91 euros

36.550,8 euros

4 p. adultes i 1 menor

12.184 euros

1.015,33 euros

43.196,4 euros

Altres casos

12.184 euros

1.015,33 euros

43.196,4 euros

QUINA DOCUMENTACIÓ ES NECESSITA?
· DNI, TIE (o documents que certifiquen la residència legal) i llibre de família. En el cas
de les i els migrants, si no tenen TIE, poden aportar el document d’identitat del seu
país d’origen o passaport.
· Certificat d’empadronament.
· En el cas de cònjuges o parelles de fet, certificat corresponent i certificat d’empadronament.
· Ingressos i patrimoni: S’utilitzaran les dades dels quals disposa l’Agència tributària;
per tant, no es necessita aportar cap document a part.
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QUAN ES COBRARIA?
En el cas que complisques tots els requisits, hauries de cobrar l’IMV el primer dia
del mes següent a haver-lo demanat (l’administració té 3 mesos per a respondre).
Per exemple, si sol·licites l’IMV l’1 de gener de 2021, et pagaran quan resolguen des
de l’1 de febrer de 2021. Quan es registra la sol·licitud, en el termini màxim de 30 es
comprovarà si s’admet o no a tràmit.
1. Si no s’admet, cap reclamació en primer lloc, davant la Seguretat social (el
termini és de 30 dies si es notifica o en el termini de màxim de 6 mesos des que va
sol·licitar).
2. Si s’admet, pot ser concedida o denegada i ha de ser notificada en un
termini màxim de 6 mesos des que la sol·licitud entra en registre. Ara, per la situació
de col·lapse de la seguretat social, si ho demanes abans de l’1 de gener de 2021, et
reconeixeran la prestació des de l’1 de juny de 2020. Si se superen els 6 mesos i no
t’han pagat has d’entendre que no te l’han concedida (en aquest cas el silenci administratiu és negatiu).

RECORDA
L’IMV és una prestació i un dret social, no es tracta de caritat ni d’un regal. Per tant,
en el cas que:
· Cregues que tens dret a la prestació i no te l’hagen concedida.
· T’hagen aplicat una suspensió o extinció de l’IMV.
· T’hagen aplicat el règim sancionador sense motiu.
Pots emprendre accions legals per a defensar els teus drets. Posa’t en contacte
amb el sindicat i t’ajudarem perquè pugues interposar una reclamació administrativa
prèvia davant la mateixa Seguretat Social o l’òrgan que gestione la prestació en el
teu territori (tenen 45 dies per a contestar-te, en el cas que no ho feren hauràs de considerar la resposta com a negativa). Si no obtens resposta o la resposta és contrària
als teus interessos pots interposar una demanda davant el jutjat social.
Si tens més dubtes, no oblides que has de contactar amb el sindicat i sol·licitar
informació complementària. No ho oblides, els drets socials s’exerceixen i es defensen, no se supliquen.
Per falta d’informació, no et quedes sense drets!
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