
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és?  

És una prestació no contributiva de naturalesa econòmica que té per objecte 

prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que es trobin en 

situació de vulnerabilitat. 

Qui pot sol·licitar-ho? 

• Les persones amb plena capacitat d’obrar. 

• Persones d’ almenys 23 anys i menors de 65 anys que visquin soles o que, 

compartint domicili amb una unitat de convivència, no s’integrin en 

aquesta; sempre que esdevinguin aquestes circumstàncies:  

• No estar unides a un altre per un vincle 

matrimonial o com a parella de fet (menys qui 

estigui en tràmits de separació o divorci). 

• No formar part d’una altra unitat de 

convivència. 

• Excepcionalment, quan la unitat de convivència estigui integrada només 

per majors de 65 anys i menors d’edat o 

incapacitats judicialment, serà titular el major de 

65 anys que sol·liciti la prestació. 

• L’edat mínima de la persona titular serà de 23 

anys, menys en els supòsits de dones víctimes 

de violència de gènere o víctimes de tràfic 

d’éssers humans i explotació sexual, en els que 

s’exigirà que la persona titular sigui major 

d’edat. 

• En el mateix domicili podrà haver-hi un màxim de dos titulars. 
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 Requisits per poder accedir 

• Tenir residència legal i efectiva a Espanya i tenir-la tenint de 

forma continuada i ininterrompuda durant almenys 1 any 

immediatament anterior a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

• S’estableix com a excepció a aquest requisit als menors 

incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció o 

guarda legal, a les víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació 

sexual i les dones víctimes de violència de gènere. 

• Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica d’acord amb la 

regulació establerta. (Art 8 del RD-llei 20/2020). 

• Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals es 

pogués tenir dret. 

• Si no està treballant i són menors d’edat  o menors emancipats, 

figurar inscrites com a demandants d’ocupació, menys en els 

supòsits que es determinin reglamentàriament. 

 

Incompatibilitats 

L’ingrés mínim vital és incompatible amb la percepció de l’assignació per fill o 

menor acollir a càrrec, sense discapacitat inferior al 33%, quan existeixi identitat 

de causants o beneficiaris d’aquesta, sense perjudici de la possibilitat d’exercir dret 

d’ opció per alguna d’elles. 

 

 

Termini de sol·licitud i forma 

• Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que, per les sol·licituds 

presentades en els primers tres mesos, es concedirà amb afectes 

retroactius des del 1 de juny. 

• Es presentarà preferentment en la seu electrònica de la Seguretat Social 

o a través d’altres canals de comunicació telemàtica que l’ INS tingui 

habilitats. 

Quina es la quantia i com es determina? 

Per l’exercici 2020, la quantia de renta garantida en el cas d’una persona 

beneficiària individual és de 5.538 euros. Per la determinació de la quantia 

aplicable a les unitats de convivència s’aplicarà la següent escala: 

Escala d’increments pel càlcul de renta garantida segons el tipus d’unitat de 

convivència per l’exercici del 2020. 

 ESCALA D’INCREMENTS 

Un sola adult 5530(renta garantida per un sol adult) 

Un adult i un menor 1,52 

Un adult i dos menors 1’82 

Un adult i tres menors o més 2,12 

Dos adults 1,3 

Dos adults i un menor 1,6 

Dos adults i dos menors 1,9 

Dos adults i tres menors o més 2,2 

Tres adults 1,6 

Tres adults i un menor 1,9 

Tres adults i dos menors o més 2,2 

Quatre adults 1,9 

Quatre adults i un menor 2,2 

Altres 2,2 

 



   
 

Quan sorgeix el dret a la prestació i quan  s’efectua el pagament? 

El dret a la prestació de l’ingrés mínim vital naixerà a partir del primer dia del mes 

següent a la data de la presentació de la sol·licitud. El pagament serà mensual i es 

realitzarà mitjançant transferència bancària. 

Quina és la seva duració? 

El dret a percebre la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital es mantindrà 

mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la concessió. 

Es pot suspendre el dret a  la prestació? 

El dret a l’ingrés mínim vital se suspendrà per les següents causes: 

• Pèrdua temporal d’alguns dels requisits exigits pel seu coneixement. 

• Incompliment temporal per part de la persona beneficiaria, del titular 

algun  membre de la seva unitat de convivència de les obligacions per 

accedir a la prestació. 

• Cautelarment en cas d’indicis d’incompliment. En tot cas, i de manera 

cautelar, si es realitzen trasllats a l’estranger per un període continuat de 

90 dies naturals a l’any, sense haver-ho comunicat a l’entitat gestora amb 

antelació ni estar degudament justificat. 

• Incompliment de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés 

mínim vital amb rentes al treball o l’activitat econòmica per compte propi, 

d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament. 

• Qualsevol altre causa que es determini reglamentàriament. 

Desaparegudes causes que van motivar la suspensió del dret, es procedirà d’ofici 

o a instància de la part a reiniciar el dret sempre que es mantinguin els requisits. 

 

 

Quines són les causes d’extinció de la prestació? 

• Mort de la persona titular. 

• Pèrdua definitiva d’alguns dels requisits exigits. 

• Resolució recaiguda en procediment sancionador. 

• Sortida del territori nacional sense comunicació ni justificació a l’entitat 

gestora durant el període de, continuat o no, superior a 90 dies naturals 

a l’any. 

• Renuncia del dret. 

• Suspensió d’un any. 

• Incompliment reiterat de les condicions associades a la compatibilitat de 

l’ingrés mínim vital amb les rentes del treball o l’activitat econòmica per 

compte propi, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament. 


