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Mapa de Prestacions

INSS
(Instituto Nacional de 
la Seguridad Social)

Pensions de la Seguretat 
Social: 
Jubilació
Viduïtat
Orfenesa
SOVI
Incapacitat
Fill a càrrec
…

3

SEPE
(Servicio Público de 
Empleo Estatal)

Prestacions d’atur
Subsidis d’atur Renda 
Activa d’Inserció (RAI)
Programa activación 
empleo (PAE)
…

TASF
(Treball, Afers Socials i 
Famílies)

Renda Garantida Ciutadania 
(RGC)
Pensió No Contributiva (PNC)
Prestacions de la Llei 13/2006: 
Complement de PNC
Complement de Pensions 
Estatals
Despeses de la Llar
Necessitats Bàsiques
...
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 Van entrar en vigor l’any 1991 amb la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual 
s’estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives. Aquesta llei actualment 
està derogada.

 La normativa aplicable actualment és el REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, de 30 de 
octubre, que aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE 261 del 
31/10/2015 )

 Pel Reial Decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenvolupa en matèria de 
pensions no contributives la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en 
la Seguretat Social prestacions no contributives. (BOE del 21 de març de 1991).

 I per l’Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d'aplicació 
i desenvolupament del Reial decret 357/1991, sobre rendes o ingressos computables i la 
seva imputació. (BOE del 20 de novembre de 2009). 

 Les Pensions No Contributives de la Seguretat Social són d’àmbit estatal, però la seva 
gestió està descentralitzada a les Comunitats Autònomes. A Catalunya la gestió es fa des 
del Servei de Prestacions de la Direcció General de Prestacions Socials (DGPS)

NormativaPNC



6

Concepte:

 Les PNC són pensions a favor dels ciutadans que no disposen de recursos econòmics 
propis suficients per a la seva subsistència.

 Són les pensions de jubilació i invalidesa
dins el sistema de la Seguretat Social
per a aquells ciutadans que no disposen de recursos suficients per subsistir 
i, amb caràcter general, no poden acollir-se a les pensions de l’àmbit contributiu. 

Tipologia: 

En funció de l’edat del sol·licitant distingim entre PNC d’invalidesa o jubilació.

ConceptePNC
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ConceptePNC
Característiques: 

Universal 

Tenen caràcter universal i són un dret subjectiu

Compliment continuat dels requisits 

Tots els requisits s’han de complir a la data de sol·licitud 

i s’han de mantenir durant tota la vigència de la prestació.

Les PNC estan en constant revisió.

Beneficiaris: obligats a comunicar qualsevol canvi en la seva situació:
Personal
Econòmica         en un període de 30 dies des que es produeix el canvi
Convivencial
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RequisitsPNC
JUBILACIÓ INVALIDESA

EDAT
Tenir 65 anys complerts o més en data de 
sol·licitud de la PNC.

RESIDÈNCIA LEGAL 
Residir legalment en territori espanyol i haver-
ho fet durant 10 anys entre l’edat de 16 anys 
i la data de la sol·licitud de la pensió, 2 anys 
dels quals han de ser seguits i immediats a 
la data de la sol·licitud.

INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS
No disposar d’ingressos econòmics 
suficients.

EDAT 
Tenir entre 18 anys complerts i menys de 
65 anys en data de sol·licitud de la PNC.

RESIDÈNCIA LEGAL
Residir legalment en territori espanyol i haver-
ho fet durant 5 anys, 2 dels quals han de ser 
seguits i immediats a la data de la 
sol·licitud.

DISCAPACITAT
Estar afectat o afectada per una discapacitat o 
per una malaltia crònica en grau igual  
superior al 65%.

INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS
No disposar d’ingressos econòmics 
suficients.
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PNC Edat

L’edat determina la tipologia de la pensió

El requisit d’edat s’ha de complir en data de sol·licitud

INVALIDESA  + de 18 i menys de 65

JUBILACIÓ + de 65
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PNC Residència Legal

INVALIDESA

Residir legalment 
en territori espanyol
i haver-ho fet durant

5 ANYS

Des del naixement 

Fins a la data de la 
sol·licitud 

2 han de ser 
seguits i immediats
a la data de 
sol·licitud

JUBILACIÓ 

Residir legalment 
en territori espanyol
i haver-ho fet durant

10 ANYS

Entre l’edat de 16 anys

i  la data de la sol·licitud
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PNC Residència Legal

LEGAL FÍSICA

Residència legal és l’autorització 
administrativa per residir a un territori.

Per als nacionals espanyols la residència 
legal és automàtica. Els residents 
estrangers necessiten formalment una 
autorització per residir:

Residència física és la permanència 
efectiva en un territori. 

La residència física es pot acreditar 
mitjançant un certificat d’empadronament

Dos vessants: residència legal i física. Ambdós s’han de complir.
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S’entén que la persona no té ingressos econòmics suficients: 

 Si la persona viu sola:

 Quan les seves rendes o ingressos siguin inferiors a 5.488 € anuals 
(És a dir, quan la suma, en còmput anual, dels ingressos propis són inferiors a 
l’import, també en còmput anual, de la pensió.)

 Si la persona viu amb familiars: 

 Quan les seves rendes o ingressos siguin inferiors a 5.488 € anuals

 i els recursos de la unitat econòmica de convivència (UEC) no superen els 
límits establerts d’acord amb les taules d’ingressos següents: 

PNC Insuficiència de Recursos
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Insuficiència de RecursosPNC

Per saber quan s’ha d’aplicar cada taula hem de  definir el concepte 
d’unitat econòmica de convivència (UEC)
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 Són membres de la Unitat Econòmica de Convivència les persones que conviuen amb el beneficiari i 
que estan unides a ell  per matrimoni o consanguinitat fins al segon grau:

– Pares
– Fills
– Avis
– Néts
– Germans
– Cònjuge

PNC Insuficiència de Recursos 

Unitat econòmica de convivència
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 La relació de parentiu sempre l’estudiem respecte al beneficiari.

– 1r grau: pares i els fills
– 2n grau: germans,néts o avis  (el cònjuge s’equipara a 2n grau als efectes 

d’aquesta prestació)

 La resta de persones que convisquin amb el beneficiari (parella de fet, sogres, cunyats, 
amics,...) no formen part de la UEC. No computen els seus ingressos

 Si el sol·licitant conviu amb el seu cònjuge i/o amb parents de segon grau (germans, 
néts o avis) apliquem la taula 1.

 Si entre els familiars consanguinis amb qui conviu hi ha algun de primer grau (pares o 
fills),independentment que convisqui amb altres familiars, apliquem la taula 2.

 El fet determinant que ens farà aplicar una taula o una altra és la convivència amb 
familiars de primer grau. 

Insuficiència de Recursos 

Unitat econòmica de convivència
PNC
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 Efectes econòmics:
 Es produeixen des del primer dia del mes següent a la data de sol·licitud i s’estenen 

fins al darrer dia del mes en què es produeix la causa de l’extinció.

 Quantia:
 La quantia de la PNC s’estableix anualment en la Llei de pressupostos. 
 Per l’any 2019 és de 5.488  € anuals. 
 La quantia de la pensió és variable i depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels 

familiars amb qui convisqui. 
 Per al 2019 va des d’un mínim de 98 € a un màxim de 392 € per 14 mensualitats.

 Complement de 3a persona: 
 Els beneficiaris d’una PNC d’invalidesa, amb una discapacitat igual o superior al 75% i 

que necessiten l’ajuda d’una altra persona per realitzar els actes més essencials de la 
vida tenen dret a un complement equivalent al 50% de l’import de la PNC íntegra 

 Import 2019: 196 € (per 14 pagaments anuals). invariable independentment de la quantia 
de la PNC.

 Pagues dobles:
 Hi ha dos pagaments dobles: juny i novembre. 

Efectes econòmics i quantiaPNC
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IncompatibilitatsPNC

INCOMPATIBLE

CARTA 
D’OPCIÓ!

FAS

Les pensions assistencials de vellesa o malaltia del Fons d‘Assistència Social (FAS) 
consisteixen en una prestació econòmica individualitzada i de caràcter periòdic amb 
càrrec a l'assistència social i van ser suprimides pel Reial decret llei 5/1992.  
Import: 149,86 €

LISMI
(SGIM I 
SATP)

Subsidi de garantia d’ingressos mínims (SGIM) 
Subsidi d’assistència per tercera persona (SATP) 
Són dues de les prestacions socials i econòmiques derivades de la LISMI que van ésser 
suprimides per la Llei 26/1990 de creació de les PNC. 
Import SGIM: 149,86 €
Import SATP: 58,45 €

FILL A 
CÀRREC

És una prestació de la Seguretat Social que consisteix en una assignació econòmica que 
es reconeix per cada fill a càrrec del beneficiari, major de 18 anys, afectat d'una 
discapacitat en grau igual o superior al 65%. 
Import: 392€ (12 pagaments l’any).

COMPATIBLE

LISMI
(SMDT)

SMDT (Subsidi de Mobilitat i Despeses de Transport) de la LISMI.
Import SMDT: 67,40  €

Pensions 
de la 

Seguretat 
Social

(viduïtat,
...)

NO són incompatibles amb la PNC per concepte.

La majoria de perceptors d’alguna d’aquestes pensions contributives de la Seguretat 
Social no tindran dret a PNC perquè l’import de la pensió que perceben és superior a la 
PNC i per tant se’ls denega la pensió pel fet de superar ingressos, però no per cobrar una 
prestació incompatible.
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Còmput d’ingressos

 L’òrgan gestor és l’encarregat de valorar la situació econòmica. 

 Des de les oficines, serveis socials, etc, únicament cal tenir una visió 
general d’allò que es pot considerar ingrés. 

 Els ingressos s’imputen en còmput anual.

 A continuació passarem a valorar quins ingressos computen i quins no. No  
es tracta d’una llista exhaustiva i tancada sinó d’una valoració merament 
orientativa als efectes de definir de manera aproximada el concepte de 
còmput d’ingressos. 

PNC Còmput d’ingressos
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Quins ingressos no computen? 

No es tenen en compte ni per al BN ni per als membres de la UEC.

 Les ajudes PUA, supressió de barreres arquitectòniques i el Viure en Família.

 La prestació familiar per fill a càrrec de la Seguretat Social que percebin la resta de 
membres de la UEC tampoc computa com a ingrés. 

 Les prestacions derivades de la llei de dependència.

 Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu de la Llei13/2006.

 El Subsidi de Mobilitat i Despeses del Transport SMDT de la LISMI. 

 L’ habitatge habitual (sempre que aquesta no produeixi rendiment efectiu, per 
exemple si es lloga una habitació). 

 Altres ajuts puntuals de caràcter social.

PNC Còmput d’ingressos
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Què és ingrés?

 Es considera com a ingrés, tant de la persona beneficiària com dels familiars amb qui 
convisqui, qualsevol ingrés de rendes de treball, de capital, de béns immobles, de 
prestacions o pensions.

 Nòmines 
Se’n computa l’import brut.

 Pensions i Subsidis
Qualsevol tipus de pensió o subsidi de la Seguretat Social o de qualsevol altre 
organisme públic i  pensions que es puguin percebre d’altres països. 

 Rendiments de béns mobles
Són els rendiments dels estalvis, compravenda d’accions, etc.

 Rendiments de béns immobles Són els rendiments que generen els immobles que 
tingui una persona (finques, solars, cases, locals, pàrquings...)

 Pensions compensatòries i d’aliments
Pensió compensatòria (cònjuge) Pensió aliments (fills) S’imputen als subjectes causants 
(tant beneficiaris, com membres de la UEC) En cas que la persona afirmi que no cobra la 
pensió, ho ha d’acreditar documentalment 

 Altres

PNC Còmput d’ingressos
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Càlcul de la quantia de la PNC

 EN CAP CAS heu de fer cap càlcul des de les oficines / serveis socials ni
informar el sol·licitant de quina serà la quantia de la seva prestació. Aquesta es
una tasca que fa el Servei de prestacions un cop avaluades i estudiades totes les
dades econòmiques de la persona.

 Quan us demanin informació sobre la quantia haureu d’informar de la quantia
màxima i mínima de la prestació i explicar que l’òrgan gestor calcula l’import que
correspon a cada persona en funció dels seus ingressos personals.

Quantia màxima: 392 €

Quantia mínima: 98 €

PNC Càlcul de la quantia



22

Drets

 Percepció prestació econòmica

 Possibilitat de sol·licitar Complement de PNC i Complement de Lloguer de PNC

 Assistència sanitària gratuïta

Obligacions

 Comunicar canvis 
“Comunicar  qualsevol variació en les seves circumstàncies de convivència, residència, 
recursos econòmics declarats en la seva sol·licitud i discapacitat o malaltia crònica que 
han motivat el reconeixement d'aquesta prestació, en el termini de 30 dies des de la 
data en que aquestes variacions esdevinguin”

 Declaració Individual del Pensionista
“presentar-nos, abans de l'1 d'abril de cada any, la declaració que li sol·licitarem sobre 
la situació econòmica”

PNC Drets i obligacions
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Concepte i àmbit d’aplicació

La forma d’ imputació dels ingressos provinents de l’activitat laboral es diferent en funció 
del tipus de pensió (invalidesa / jubilació)  i de si es tracta d’una persona que sol·licita la 
PNC o que ja és beneficiària (sol·licitant / beneficiari) 

Abans de començar a desglossar aquesta classificació, definirem alguns conceptes: 

Concepte d’activitat laboral
a ) Treball per compte aliè que origini alta en Seguretat Social
b)  Treball per compte propi o autònoms que origini alta en la Seguretat Social .
c )  Activitats professionals que legalment no generi afiliació i alta en Seguretat Social

Ingressos derivats de l’activitat laboral: 
import íntegre brut dels ingressos en còmput anual (si s’escau es pot incloure la prestació 
contributiva d’atur)

Ingressos de la UEC: 
Si els ingressos de la UEC són superiors als límits establerts no és d’aplicació cap 
d’aquestes previsions i la PNC es denega o extingeix per superar ingressos.

PNC PNC i activitat Laboral
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 Pensions d’invalidesa:

 Només afecta les PNC d’invalidesa NO les de jubilació.
 Per tant no afectarà a les persones que percebin una pensió de jubilació : En aquests casos, la 

persona ha de comunicar l’inici d’activitat laboral i els ingressos que obtingui del treball 
s’imputaran com a ingressos personals. 

 Inici de l’activitat laboral: 

 Hem de distingir si la persona és o no beneficiària de PNC en el moment d’iniciar 
l’activitat laboral. En funció d’aquest fet el tractament serà diferent. 

1. Persones que treballen i sol·liciten la PNC (no hi ha compatibilització de PNC i AL, 
es fa una suspensió) 

2. Beneficiaris de PNC que inicien una activitat laboral. (pot haver compatibilització
o suspensió en funció de si  els ingressos del treball superen o no  la suma de 
l’IPREM i la PNC màxima vigent. La durada màxima de la compatibilització és de 
4 anys)

PNC Activitat laboral i PNC
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SOL·LICITANTS de PNC d’invalidesa amb activitat laboral

Persona que treballa i sol·licita  la PNC  

Si la seva unitat econòmica de convivència supera ingressos: es denega 
la PNC. 

Si la seva unitat econòmica de convivència no supera ingressos: Se li 
reconeix el dret però se li suspèn el pagament amb independència 
de la quantia que percebi per l’activitat laboral. 

PNC PNC i activitat Laboral
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BENEFICIARIS de PNC d’invalidesa amb activitat laboral

Beneficiaris de PNC que inicien una activitat laboral, poden
compatibilitzar la seva pensió amb el treball remunerat, durant els
quatre anys següents a l'inici de l'activitat.

Pot haver compatibilització o suspensió en funció de si els ingressos
el treball superen o no la suma de l’IPREM i la PNC màxima vigent

PNC PNC i activitat Laboral
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 Compatibilització 
La pensió pot quedar compatibilitzada en qualsevol quantia (no hi ha límit de 
quantia mínima) dependrà de l’import de la PNC reconeguda i dels ingressos 
de l’activitat laboral. 
No es pot donar informació de la quantia compatibilitzada fins que es resolgui 
la pensió. 
La llei preveu que la durada màxima de la compatibilització és de 4 anys. És a 
dir, només es pot estar 4 anys treballant i cobrant PNC alhora. Quan hagin 
transcorregut els 4 anys es suspèn la pensió. 

 Suspensió 
A partir del moment els ingressos del treball superin  la suma de l’IPREM i 
la PNC màxima vigent la pensió quedarà suspesa (no cobra res de PNC). 
IPREM + PNC = 6.454,03 € € + 5.488 € = 11.942,03 €

PNC PNC i activitat Laboral
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Fi de l’activitat laboral

 El beneficiari té l’obligació de comunicar que deixa de desenvolupar una 
activitat laboral, dins del termini de 30 dies des que s’ha produït la nova 
situació, mitjançant la presentació d’un escrit de revisió a instància de part per 
tal que se li rehabiliti la PNC suspesa o se li regularitzi l’import.

 Poden presentar la revisió a instància de part sempre que la PNC estigués 
compatibilitzada o suspesa. En el cas en què la PNC estigués extingida, 
haurà de fer sol·licitud nova. 

 La rehabilitació no és “automàtica”. És a dir, el Servei de Prestacions 
estudiarà la situació convivencial i econòmica del beneficiari per comprovar si 
té dret a PNC

PNC PNC i activitat Laboral
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Prestacions i subsidis del SEPE i la PNC

La forma d’imputació dels ingressos de subsidis o prestacions del SEPE és
diferent en funció del tipus de pensió (jubilació o invalidesa) i si es tracta
d’una persona que sol·licita la PNC o que ja la cobra (sol·licitant o beneficiari)

Tipus de prestacions: 

Renda activa d’inserció (RAI)

Altres subsidis (subsidi d’excarceració, d’atur, etc.)

Prestació contributiva d’atur

PNC PNC d’invalidesa i Subsidis SEPE
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PNC PNC d’invalidesa i Subsidis SEPE

 Pensió de jubilació: Per a les pensions de jubilació qualsevol subsidi o prestació s’imputa 
com un ingrés (inclosa la RAI)

 Pensió d’invalidesa:

Renta Activa d’Inserció (RAI): 
Sol·licitants: si la persona compleix els requisits per tenir dret a PNC: es reconeix el dret 
però es suspèn el pagament. 
Beneficiaris: si un BN de PNC comença a cobrar RAI, es suspèn el pagament de la PNC.

Resta de subsidis: 
L’import dels subsidis es computa com a ingrés personal en tots els casos.

Prestació contributiva per atur: 
Sol·licitants: l’import de la prestació es computa com a ingrés personal del beneficiari.
Beneficiaris: si una persona té la PNC compatibilitzada amb una activitat laboral i queda en
situació d’atur amb dret a prestació contributiva d’atur, els ingressos de la prestació es
sumen als de l’activitat laboral per determinar si la PNC queda compatibilitzada o suspesa.
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Quadre resum tractament  PNC AL i prestacions SEPE

AL RAI ATUR 
CONTRIBUTIU

RESTA 
SUBSIDIS

07
INV

sol·licitant

Reconeixement i 
suspensió per AL
(si compleix la resta 
de requisits)

Reconeixement i 
suspensió per RAI
(si compleix la resta 
de requisits)

s’imputa con un 
ingrés

s’imputa con un 
ingrés

beneficiari Compatibilització o
Suspensió Suspensió per RAI Compatibilització o

Suspensió

06
JUB

sol·licitant

s’imputa con un ingrés
beneficiari

Obligació de comunicar canvis en 30 dies des de que es produeix el canvi
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 Consultes sobre PNC i activitat laboral
Són molt freqüents les consultes de beneficiaris de PNC que ens plantegen en quina
quantia els quedarà la PNC si treballen unes hores “X” i cobren un import “X”.

 En cas de consultes sobre compatibilització s’ha d’informar únicament a la persona
perceptora de PNC que un cop reconegut el dret a la pensió, queda obligat a
comunicar qualsevol variació en les seves circumstàncies de convivència, residència,
recursos econòmics declarats en la seva sol·licitud i discapacitat o malaltia crònica que
han motivat el reconeixement de la pensió, en el termini de 30 dies des de la data en
que aquestes variacions esdevinguin.

 Per tant ,si ens trobem davant d’una pregunta sobre compatibilització de PNC i treball,
no podem donar una resposta concreta sobre càlculs, quanties ni imports.
Informarem que en cas d’inici d’activitat laboral, la persona queda obligada a comunicar
aquesta nova situació i és la DGPS qui dóna la resposta amb la resolució corresponent.

PNC PNC i activitat Laboral



Bústia de contacte: gestioprestacions.tsf@gencat.cat

mailto:gestioprestacions.tsf@gencat.cat
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