
BOE 154 INGRÈS MÍNIM VITAL 
 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital. 

I 

En què consisteix aquesta ajuda social? 

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social 
que garanteix uns ingressos mínims als que no en tenen. Es defineix com 
un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es compleixin els 
requisits d'accés, com passa amb el dret a la pensió de jubilació o la 
prestació per desocupació, per exemple. Per tant, es garanteix que aquesta 
"xarxa de seguretat" va a estar disponible per a qui ho necessiti. 

Quina serà la quantitat percebuda? 

La renda garantida serà de 462 euros al mes per a una persona adulta que 
visqui sola. Quan es tracta d'una unitat de convivència aquesta quantitat 
s'incrementarà en 139 euros al mes per cada persona addicional, adulta o 
menor, fins a un màxim de 1.015 euros al mes. A més, per a les famílies 
monoparentals, s'afegeix un complement de 100 €. 

Què és una "unitat de convivència" i per què es fa servir per 
determinar quant es cobra? 

Amb caràcter general, una unitat de convivència està formada per les 
persones que viuen juntes, unides per vincle familiar o com a parella de fet, 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, o adopció, guarda amb fins 
d'adopció o acolliment familiar permanent. El fet de viure juntes implica que 
algunes despeses es comparteixen i per això s'adapta la quantitat a cobrar. 

Tothom rebrà la mateixa quantitat? 

No, depèn dels seus ingressos previs. La prestació que finalment es va 
rebre es va a calcular com la diferència entre els ingressos mensuals que 
tingui la persona o la unitat de convivència i la renda garantida pel IMV per a 
cada cas .. Per exemple, una llar amb quatre persones té dret a 877 
euros. Si els seus ingressos mensuals són de 300 euros, la prestació 
mensual serà de 577 euros. 

 



Les famílies monoparentals tenen alguna protecció addicional? 

Sí, hi haurà un complement de 100 € mensuals per cada menor per a les 
llars monoparentals o monomarentals. 

Es tindran en compte la despesa que suposa el lloguer d'un habitatge? 

Sí, en el Reglament de la Llei es contemplaran possibles increments de la 
quantitat a percebre en forma de IMV quan s'acreditin despeses de lloguer 
de l'habitatge habitual. 

Cada quan es cobrarà? 

El IMV es va a cobrar mensualment en 12 pagues. 

És compatible amb altres ingressos? 

Sí. Mentre no superi el llindar establert, la prestació és compatible amb 
altres ingressos, inclosos els laborals i els obtinguts pels treballadors 
autònoms / es. Això permet ampliar la cobertura de la prestació. No s'adreça 
només a persones sense cap ingrés oa persones desocupades, sinó també 
a persones i llars amb baixos ingressos i ocupacions precàries. 

A més, el IMV també serà compatible amb altres ajudes socials de caràcter 
finalista, com ara beques o ajuts per a l'estudi, ajudes per habitatge, ajudes 
d'emergència, i altres similars. 

Quins són els requisits per a sol·licitar a l'Ingrés Mínim Vital? 

El IMV estableix una "renda garantida" a tot el territori nacional per a totes 
les persones que compleixin els següents requisits: 

• Tenir entre 23 i 65 anys, o 18 anys si hi ha menors a càrrec. 
• Complir un any de residència legal a Espanya. 
• Haver viscut independentment a l'almenys 1 any en el cas de famílies 

i 3 anys en el cas de persones soles. 
• En el cas d'unitats de convivència, haver-se format com a mínim 1 

any abans de la sol·licitud. 
• Haver sol·licitat prèviament les prestacions a què es pogués tenir 

dret. 
• Estar inscrites com a demandants d'ocupació 

Més enllà d'aquests requisits bàsics, l'accés a l'Ingrés Mínim Vital dependrà 
exclusivament del nivell d'ingressos i de el patrimoni de la persona que ho 
sol·liciti. Qualsevol persona amb uns ingressos inferiors a la renda garantida 



pel Ingrés Mínim Vital i un patrimoni menor a el màxim establert, podrà ser 
beneficiària de l'IMV. 

Hi ha excepcions a l'obligació de compliment dels requisits? 

Sí, es contemplaran a més algunes circumstàncies especials per a 
col·lectius com les persones víctimes de tracta, explotació sexual o violència 
de gènere, que acreditaran aquesta condició a través d'un informe emès 
pels serveis que les atenen o pels serveis socials públics. 

A més, en el Reglament de desenvolupament de la Llei s'establiran 
excepcions també a el requisit d'inscripció com a demandant d'ocupació. 

Quin és el nivell màxim d'ingressos per poder percebre? 

Hi haurà dret a percebre el IMV sempre que els ingressos de la persona o 
unitat de convivència siguin inferiors a la renda garantida. De manera que 
els ingressos mensuals màxims han de ser menors a 462 euros en el cas 
d'una persona adulta que visqui sola i s'incrementen altres 139 euros més al 
mes per cada persona addicional, adulta o menor, que convisqui a la unitat 
de convivència fins a un màxim de 1.015 euros al mes. 

¿Per quin període de temps es calculen els ingressos màxims? 

Hi ha dos possibles casos: 

El IMV es pot sol·licitar si els ingressos totals de l'any anterior són inferiors a 
la renda garantida anual segons el nombre de persones que formen part de 
la unitat de convivència: de 5.500 euros aproximadament per a una persona 
sola fins a 12.000 euros aproximadament com a màxim per al cas d'una 
parella amb tres fills / es, per exemple. 

També es pot demanar si durant el temps transcorregut de l'any actual 
s'han obtingut ingressos que, en termes anuals, estarien per sota d'aquesta 
xifra. Això permetrà atendre les persones que s'han vist afectades per la 
crisi de l'COVID-19. En aquests casos, quan es tinguin les dades de tot l'any 
es durà a terme un ajust de la prestació en funció dels ingressos reals. 

Quin és el patrimoni màxim per poder percebre? 

El patrimoni màxim permès per poder tenir dret a percebre el IMV és de 3 
vegades la quantia anual de la prestació per a cada un dels casos, restant 
possibles deutes que s'hagin i sense tenir en compte el valor de l'habitatge 
habitual. El límit de patrimoni net també augmentarà segons el nombre de 
persones que visquin a la unitat de convivència. Per exemple, per a una 



persona sola el patrimoni màxim serà d'aproximadament 16.000 euros, i per 
a llars amb 4 o més persones podrà ser com a màxim d'aproximadament 
43.000 euros. 

Com puc sol·licitar el Ingrés Mínim Vital? 

L'accés a la prestació es podrà fer, des del 15 de juny, mitjançant una 
sol·licitud de la persona interessada pels canals telemàtics  a la seu 
electrònica de la Seguretat Social, en què a més hi haurà un assistent 
virtual i un simulador, així com un número 900  que la Seguretat Social 
posarà a disposició de tots els ciutadans / es. 

A més, també es podrà enviar la documentació per correu ordinari. 

Finalment, es signaran convenis amb les comunitats autònomes i les 
entitats locals perquè puguin ajudar les persones interessades a realitzar la 
sol·licitud. 

Si la nostra família és beneficiària de l'assignació econòmica per infant 
a càrrec de realitzar la sol·licitud? 

No, la Seguretat Social concedirà d'ofici el IMV a les famílies beneficiàries 
d'aquesta prestació, sempre que compleixin els requisits establerts en la 
Llei. 

Quina documentació cal presentar per sol·licitar-lo? 

Serà necessari presentar els següents documents: 

Per acreditar la identitat: DNI, llibre de família, o certificat de naixement. 

Per acreditar la residència legal a Espanya: inscripció en el registre central 
d'estrangers, targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea o 
autorització de residència. 

Per acreditar el domicili a Espanya: certificat d'empadronament. 

Per acreditar l'existència de la unitat de convivència: certificat 
d'empadronament el llibre de família, certificat de registre civil, o inscripció 
en el registre de parelles de fet. 

 

 



És necessari acreditar els ingressos i el patrimoni de què es 
disposen? 

No, aquesta comprovació la realitzarà de manera automàtica l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social comptant amb la informació de la Hisenda 
Pública. De fet, un cop acreditats els requisits d'edat i temps de residència 
legal a Espanya, etc. la pròpia Seguretat Social comprovarà amb les dades 
de què ja disposa, els ingressos i el patrimoni de sol·licitant i calcularà la 
prestació corresponent. 

Serà necessari haver fet la Declaració de l'IRPF per a poder sol·licitar-
lo? 

No, en absolut. Només cal complir amb els requisits bàsics ja explicats. De 
la comprovació de les dades d'ingressos s'encarregarà la pròpia Seguretat 
Social. 

Quan es pot començar a sol·licitar? 

L'Ingrés Mínim Vital es podrà sol·licitar des del 15 de juny, encara que totes 
les que es demanin fins al 15 de setembre tindran caràcter retroactiu des de 
l'1 de juny. 

Fins quan puc percebre? 

Aquesta prestació és indefinida. Això vol dir que se seguirà cobrant mentre 
duri la situació de manca d'ingressos, encara que la seva quantia s'adaptarà 
en el cas d'augment o pèrdua d'ingressos laborals o d'un altre tipus amb 
què el IMV és compatible. A partir que sigui concedida, l'únic control que es 
realitzarà serà el del manteniment de la situació de manca d'ingressos. És a 
dir, la Seguretat Social comprovarà de manera regular que efectivament 
aquesta persona o unitat familiar segueix necessitant aquesta prestació. 

Què passa si mentre percebo l'Ingrés Mínim Vital trobada una 
ocupació o començo a treballar per compte propi? 

Podràs seguir gaudint de la prestació, que únicament es reduirà a l'tenir en 
compte les teves majors ingressos. No obstant això, hi haurà un 
complement o "estímul a l'ocupació": una part d'aquests nous ingressos que 
obtinguis no computaran per al càlcul de la prestació. D'aquesta manera, es 
garantirà que els teus ingressos totals finals (salari o ingressos com a 
autònom / a + IMV) siguin grans. 

En aquest cas, l'única obligació que tens és la d'informar a la Seguretat 
Social del canvi en la teva situació. 



Què passa si mentre percebo l'Ingrés Mínim Vital perdo els ingressos 
(salarials o per compte propi) que tenia? 

En aquest cas la quantia de la prestació que percebis s'incrementarà de 
manera proporcional per garantir que tu o la teva unitat de convivència 
arriba als nivells de renda garantida pel IMV. 

En aquest cas, l'única obligació que tens és la d'informar a la Seguretat 
Social de l'canvi en la teva situació. 

L'Ingrés Mínim Vital és compatible amb les rendes mínimes de les 
comunitats autònomes? 

Sí, ho és. El IMV és un sòl d'ingressos mínims que el Govern assegura a tot 
el país, però que les CCAA poden complementar, bé sigui per adaptar-lo als 
diferents nivells de preus que hi ha a uns territoris i altres, o bé per establir 
complements, per exemple , d'habitatge o per altres circumstàncies que les 
CCAA considerin. 

Hi ha alguna altra avantatge per ser beneficiari / ària de l'Ingrés Mínim 
Vital? 

Sí, ser beneficiari / a del IMV va donar dret a l'exempció de les taxes 
universitàries per l'estudi de títols oficials a el menys durant el curs 
2020/2021. 
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