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1. Què és la Renda Garantida de Ciutadania?
Què és l’RGC?
Prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret subjectiu i que té
com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l'han dut a necessitar aquesta
prestació.

L’RGC consta de dues prestacions

Nou complement d’altres prestacions

•Prestació garantida, no condicionada, subjecta als
requisits que estableix aquesta llei.

•La llei de l’RGC inclou en la Disposició addicional tercera una modificació de l’article
21 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, que crea noves prestacions de dret subjectiu
per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals

•Prestació complementària d’activació i inserció,
condicionada al compromís d’elaborar, i, si s’escau,
seguir, un pla d'inclusió social o d'inserció laboral.

Prestació
garantida

Prestació
complementària

•Es crea uns complements nous que permetran complementar prestacions
contributives com prestacions no contributives i algunes prestacions de
desocupació que permetin als seus perceptors arribar fins a la quantia de l’RGC vigent.

150€

Quantitat fins
arribar al %
vigent de l’IRSC,
menys 150€

Direcció General de
Protecció Social

Renda Garantida de
Ciutadania

Nou complement de
pensions i altres ajuts
estatals

Prestació
complementària
d’activació i inserció

Complement

Prestació garantida

Pensions, prestacions i
altres ajuts estatals

Quantitat establerta en la
Llei de l’RGC
Quantitat en funció de la
prestació
Quantitat fins arribar
al % vigent de l’IRSC

Quantitat en
funció de la
prestació
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1. Què és la Renda Garantida de Ciutadania?
Requisits de l’RGC

No ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei
residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.
No disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims, durant els sis
mesos anteriors a la sol·licitud.
Residència a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos anteriors.

Empadronat a Catalunya.

Majors de vint-i-tres anys.
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1. Resum de les principals característiques d’RGC
Compatibilitat amb rendes del treball
Inicialment es permetrà complementar la prestació amb rendes de contractes de treball en els
següents casos:
•Famílies monoparentals amb fills a càrrec podran compatibilitzar l’RGC amb rendes de treball a temps
parcial.
•Les persones receptores de l’RGC que trobin feina a temps parcial però es trobin per sota encara del
llindar d’ingressos de l’RGC, rebran un complement fins arribar al muntant total de la renda garantida
durant 6 mesos.
•Perceptors de la Renda Mínima d’Inserció

Caràcter complementari i subsidiari d’altres prestacions
•L’RGC és subsidiària amb els ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o
beneficiaris de la prestació fins al llindar de l’RGC.
•Excepcions: ingressos de les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques
escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a
estudiar.
•Els perceptors d'ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació i els perceptors de pensions
contributives i no contributives de la seguretat social no tenen dret a la prestació, sens perjudici del
que regula la disposició addicional 3a.
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1. Què és la Renda Garantida de Ciutadania?
Les quanties econòmiques de l’RGC es desplegaran de manera gradual

2017

2018

2019

2020

Import

% IRSC

Import

% IRSC

Import

% IRSC

Import

% IRSC

1 adult

564

85%

604

91%

644

97%

664

100%

2 adults

836

906

135%

966

144%

996

150%

3r membre

909

137%

981

146%

1.041

155%

1.096

165%

4t membre

982

148%

1.056

157%

1.116

166%

1.196

180%

5è membre

1.062

160%

1.131

169%

1.191

178%

1.208

182%

•

•

126%

Els imports corresponen a la suma de la prestació garantida i la prestació complementària d’activació i d’inserció. L’import de
l’RGC es desplegarà gradualment: des del 85% de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya el 15 de setembre de 2017,
fins al 100% a l’abril del 2020.
En el supòsit que només hi hagi un adult, l’import del segon membre és de 75 € a 100 € de forma gradual.
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2. Funcionament de l’RGC
Model conceptual de l’RGC i del complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals
Renda Garantida de Ciutadania
Persones

Persones no perceptores d’altres ajuts1
• Prestació garantida

Tipologia de
prestacions

Informació2
Porta d’entrada

Resolució

Complement d’altres ajuts, pensions i altres
prestacions estatals

• Prestació complementària d’activació i
inserció condicionada al seguiment d’un
Itinerari laboral o social

Activables
Complement a
viduïtat, orfenesa, i
prestacions i subsidis
d’atur, etc.

No activables
Complement a PNCs,
SOVI, invalidesa
permanent, i altres
pensions.

Telèfon gratuït: 900 400 012 i web www.rendagarantida.gencat.cat
Oficines de Treball (SOC)

DG. Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives i
Autoempresa (DGESTCA)

OACs i OASFs

DG. Protecció
Social

1. També poden ser persones que rebin ingressos de les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar desnonaments,
de beques públiques per a estudiar. 2. Els principals punts d’informació seran el telèfon gratuït i la web. No obstant, les persones usuàries dels serveis socials, OACs i OASFs i de les Oficines de Treball també
hi podran rebre informació (5-10 minuts).
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2. Funcionament de l’RGC
Procediment de tramitació de l’RGC i del complement per a persones activables
Informació

Telèfon gratuït:
900400012
Web RGC:
www.rendagarantida.ge
ncat.cat
Assistent virtual

Tramitació

Resolució

Prestació
Garantida

Introducció de dades personals
Qüestionari de segmentació
Requeriments

DGESTSCA
•

Comprovacions administratives

•

Resolució i notificació

•

Requeriments i reclamacions

•

Pagament
Tramesa del pla
d’inserció laboral o
inclusió social

Registre de sol·licituds
Prestació
complementària
d’inserció

Serveis socials

Itinerari
SOC
Perfil laboral

Perfil
sociolaboral

SS
Perfil no laboral

Oficines de Treball

Elaboració i signatura del pla
Tramesa del pla en el termini
Seguiment del pla

Procediment administratiu a seguir amb l’RGC
4 mesos

Silenci positiu

Excepcionalment els dos primers mesos seran 5 mesos per resoldre
Procediment administratiu a seguir amb el complement de prestacions i
pensions de persones activables d’acord amb la Llei 13/2006
3 mesos

Silenci negatiu
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2. Funcionament de l’RGC
Procediment de tramitació del complement per a persones no activables
Informació

Telèfon gratuït:
900400012

Tramitació

Resolució

OACs i OASFs

Direcció General de Protecció
Social

Ompliment formulari

Web RGC:
www.rendagarantida.ge
ncat.cat
Recollida de documentació
Assistent virtual

Serveis socials

Registre de la sol·licitud

•

Recepció de dades

•

Estudi i requeriments

•

Comprovacions adm.

•

Resolució i notificació

•

Reclamacions

•

Pagament

OACs i OASFs

Procediment administratiu a seguir amb el complement
de pensions d’acord amb la Llei 13/2006
3 mesos

Silenci negatiu
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3. Actuacions realitzades i principals dades
Resum de les principals actuacions realitzades i en curs
Accions realitzades per garantir el
funcionament de l’RGC

Campanya de comunicació
Contractació del personal i
formació
125 oficines habilitades per
fer l’alta de sol·licitud
Cita prèvia
Assistent virtual i web
Telèfon gratuït
Creació d’una comissió
interadministrativa amb el
MEYSS i d’una comissió
tècnica
Programes d’activació i
inserció

Accions en curs actualment

Inici dels treballs de la
Comissió tècnica de treball
amb el MEYSS
Increment del personal del
SOC per reduir els terminis
d’espera
Increment del personal de
DGESTSCA per reduir els
terminis de resolució
Optimització dels
processos per tal
d’agilitzar tràmits (p. ex.
certificats, etc.)
Ajuts a empreses per a la
contractació
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3. Actuacions realitzades i principals dades
Programes d’activació i inserció
MARMI

Ampliació del contracte programa

•

Ampliació del contracte programa del
Departament per tal que els ens locals puguin
proporcionar directament itineraris d’inserció i
inclusió a persones destinatàries de la renda

•

Pressupost de 3,5 milions d’euros entre 2017 i
2019

•

1.410 places subvencionades el 2017

•

Increment de pressupost de 3 milions respecte
l’anterior convocatòria: 6’5 milions d’euros pel
període 2017-2018

•

Itineraris de 16 mesos (anteriorment 6)

•

2.880 places de MARMI el 2017

Programa Treball i formació

•

13 milions d’euros pel període 2017-2018

•

1.100 persones contractades en situació
d’atur i beneficiàries d’RGC: 88% contractes de
6 mesos per a menors de 55 anys i 12%
contractes de 12 mesos per a majors de 55 anys

•

Altres programes del SOC

•

•

Els contractes inclouen formació ocupacional i
pràctica laboral
Empreses d’inserció

•

5,9 milions d’euros pel període 2017-2018

•

49 entitats subvencionades

•

1.267 contractes per a persones en risc d’exclusió

•

Rotació de les persones contractades cada 3 anys

El 84% dels perceptors de l’RGC activables
demanen la prestació complementaria d’activació
i inserció
Aquestes persones seran elegibles per la resta de
programes del SOC (p. ex. FOAPs, 30 Plus,
integrals, singulars, etc.).

Ajuts a empreses per contractació de persones

•

El 2018 es publicaran els ajuts a les empreses
ordinàries per a la contractació de persones
perceptores d’RGC, en risc d’exclusió i discapacitat.
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4. Preguntes freqüents
Principals preguntes sobre l’RGC
1

On em puc informar?

A la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat o trucant al 900 400 012 (la
trucada és gratuïta).

2 On es pot demanar la cita prèvia?

A la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat, a l’apartat de Cita prèvia, un cop
s’hagin respost les preguntes formulades per l’assistent virtual o trucant al 900 400 012 (la trucada és gratuïta).

3

On puc presentar la sol·licitud de
l’RGC?

Les persones que compleixin tots els requisits per demanar la prestació de l’RGC, un cop demanada cita prèvia,
han de presentar la documentació acreditativa a l’oficina corresponent (s’indicarà a la cita prèvia).

4

A partir de quan es poden
presentar sol·licituds?

5 Quins són els requisits de l’RGC?

Des del 15 de setembre de 2017.

Els principals requisits són:
•Ser major de 23 anys
•Empadronat i resident legal a Catalunya durant els darrers 24 mesos
•No disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna,
durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, d’acord amb els llindars establerts a l’IRSC.
•No ésser beneficiaris d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari
o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.
L’RGC consta de dues prestacions:
•Una prestació garantida, no condicionada
•Una prestació complementària d’inserció (150€/mes), condicionada a la firma i compliment d’un pla d’inclusió
social o d’inserció laboral

6

Quins són els components de
l’RGC?

7

Què és el pla?

El pla d’inserció o inclusió és un acord que defineix les accions específiques adaptades a cada beneficiari per
a prevenir el risc d’exclusió i fomentar-ne la inserció (p. ex. orientació laboral).
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Quin és l’import de l’RGC?

Per a 1 persona, l’import de l’RGC serà de 564€ el 2017, quantitat que s’incrementarà fins arribar a 664€ el
2020. Les quanties varien en funció del nombre de membres de la unitat familiar fins a un màxim de 1.208€ el
2020 per a 5 membres.

1. Les persones usuàries dels Serveis Socials, OACs i OASFs i de les Oficines de Treball també s’hi podran informar.
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4. Preguntes freqüents
Principals preguntes sobre l’RGC
9

Quina documentació he de
presentar?

10

Puc treballar i rebre l’RGC?

11

Puc rebre altres ajuts?

Què passa amb les persones que

12 rebin ajuts, pensions i prestacions
estatals?

13

On puc presentar la sol·licitud del
complement?

14

Quin serà el paper dels
treballadors socials?

Per poder rebre la prestació de l’RGC és necessari que es compleixin i s’acreditin els requisits d’accés a la
prestació. La documentació acreditativa que caldrà presentar varia en funció de la situació econòmica de cada
persona. En el moment de demanar cita prèvia s’informarà dels requeriments concrets.
Només si es treballa amb un contracte a temps parcial en els casos següents:
•Famílies monoparentals amb fills a càrrec.
•Les persones receptores de l’RGC que trobin feina, poden continuar rebent la prestació complementària
d’inserció durant 6 mesos.
•Persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció a 15 de setembre, que l’estiguessin compatibilitzant
amb rendes de contractes a temps parcial.
L’RGC és subsidiària i incompatible amb els ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o
beneficiaris de la prestació, llevat dels ingressos de les prestacions econòmiques, públiques i privades de
dependència, de beques escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar desnonaments, de
beques públiques per a estudiar.
Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributives i
no contributives de la seguretat social poden demanar un nou complement que els permeti arribar fins a la
quantia de la renda garantida de ciutadania vigent.
Per poder sol·licitar el complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals, cal demanar cita prèvia a
través de la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat, trucant al 900 400 012 (la
trucada és gratuïta), a les oficines d’atenció ciutadana i les oficines d’afers socials i famílies.
Les principals responsabilitats dels treballadors socials seran:
•Elaborar els plans d’inclusió social per aquelles persones amb perfil social que es derivin del SOC i trametre’l
al departament.
•Fer el seguiment dels plans d’inclusió per aquests beneficiaris.
•Informació general sobre l’RGC i el complement.

1. Les persones usuàries dels Serveis Socials, OACs i OASFs i de les Oficines de Treball també s’hi podran informar.
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