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Què és?

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.

Consta de dues prestacions:
• Prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix aquesta llei.

• 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.
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1. Què és la Renda Garantida de Ciutadania?
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2. Principals Requisits

Persones beneficiàries

• Majors de vint-i-tres anys.

• Empadronat a Catalunya. 

• Residència a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos anteriors. 

• No disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims, durant els sis mesos 

anteriors a la sol·licitud ni posteriorment. No es computen com ingressos 

deduïbles: ajuts dependència, beques estudis, beques menjador i ajuts 

d’urgència per evitar desnonaments. 

• No ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari. 
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2. Principals Requisits

Serveis Residencials

Llei 3/2018 de modificació de la Llei 14/2017 i també inclòs al futur Decret de desplegament:

Es concreta que el caràcter temporal o permanent ve determinat en funció de les circumstàncies de la persona i 
no del tipus de servei residencial.

e) No ésser beneficiàries 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. 
El caràcter de permanència del servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàncies personals dels 
destinataris de la prestació i no pas pel tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei en matèria de renda garantida de 
ciutadania, poden accedir a la renda garantida de ciutadania, si segueixen un acord de treball vinculat a un procés 
d'emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini de no més de dotze mesos, d'acord amb 
l'informe corresponent dels professionals del treball social i de suport social al servei residencial, les persones que 
es trobin en alguna d'aquestes circumstàncies:

‐ Persones sense llar.
‐ Dones víctimes de violència masclista.
‐ Persones beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, 

sanitari o sociosanitari.
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Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC

1 adult 564 85% 604 91% 644 97% 664 100%

2 adults 836
126% 

896 135% 956 144% 996 150%

3r membre 911 137% 971 146%  1.031 155% 1.096 165%

4t membre 986 148% 1.046 157% 1.106 166%  1.196 180%

5è membre 1.061 160% 1.121 169% 1.181 178% 1.208 182% 

2017 2018 2019 2020

Les quanties econòmiques de l’RGC es desplegaran de manera gradual

• 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.

3. Import Prestació



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. El Decret preveu l’extensió a altres col·lectius, com famílies nombroses.
• 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.

• Coordinació amb DGPS per tramitar les Pensions no contributives d’invalidesa (>65%CD)
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4. Compatibilitat, complementarietat i subsidiarietat



5. Tipologies de prestacions
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La Llei de l’RGC crea dues tipologies de prestacions

Renda Garantida de Ciutadania Nou complement de pensions i 
altres ajuts estatals

Prestació complementària 
d’activació i inserció

Prestació garantida

Complement

Pensions, prestacions i altres ajuts 
estatals

150€

Quantitat fins 
arribar al % 
vigent de 

l’IRSC, menys 
150€

Quantitat en 
funció de la 
prestació

Quantitat fins 
arribar al % vigent 
de l’IRSC´*

* Nota: en el cas de persones activables, el complement serà fins arribar al % vigent de l’IRSC, menys 150€. En cas que es signi i, si s’escau, es segueixi,
un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, es rebran els 150 € restants per arribar fins al % de l’IRSC vigent.

Quantitat establerta en la Llei de l’RGC

Quantitat en funció de la prestació



Nou complement d’altres prestacions

• La llei 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.

• Aquesta modificació crea uns complements nous que permetran
complementar prestacions com prestacions no contributives i no contributives, i
prestacions de desocupació que permetin als seus perceptors arribar fins a la
quantia de l’RGC vigent.
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5.  Tipologies de Prestacions



6. Funcionament de l’RGC
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Renda Garantida de Ciutadania Complement d’altres ajuts, pensions i altres 
prestacions estatals

• Prestació garantida 

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

Complement a PNC’s, 
SOVI, invalidesa 
permanent, i altres 
pensions.  

Tipologia de 
prestacions 

Informació ciutadà

Resolució

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

No activablesActivables

Telèfon gratuït: 900 400 012   i web  www.rendagarantida.gencat.cat

Oficines de Treball (SOC) OACs i OASFs

DG. Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives 
(DGESTC)

DG. Protecció 
Social

Persones Persones no perceptores d’altres ajuts1

3.1 Model conceptual de l’RGC i del complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals

Porta d’entrada

Informació i assessorament Treballadors SS, OT i entitats 93 554 40 25 
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3.2 Procediment de tramitació de l’RGC i del complement per a persones activables

TramitacióInformació

Introducció de dades personals

Qüestionari de segmentació

Requeriment formal

Escaneig de documents

Alta SICAS i inscripció DONO

Qüestionari Q

Itinerari

Perfil laboral

Perfil sociolaboral

Perfil social

SOC

SS

Tramesa del pla 
d’inserció laboral o 

inclusió social

Telèfon gratuït: 
900400012

Assistent virtual

Oficines de Treball

Serveis socials i entitats 
homologades

Web RGC: 
www.rendagarantida.gen
cat.cat

Resolució

• Comprovacions administratives

• Resolució i notificació

• Requeriments i reclamacions

• Pagament

DGESTSCA

6. Funcionament de l’RGC

Prestació 
Garantida

Prestació 
complementària

d’inserció
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3.3 Procediment de tramitació del complement per a persones no activables

Informació

Telèfon gratuït: 
900400012

Assistent virtual

Oficines de Treball

Serveis socials i entitats
homologades

Web RGC: 
www.rendagarantida.gen
cat.cat

Tramitació

Ompliment formulari

OACs i OASFs

Recollida de documentació

Registre de la sol·licitud

Resolució
Direcció General de Protecció Social

• Comprovacions administratives

• Resolució i notificació

• Reclamacions

• Pagament

• Recepció de dades

• Estudi i requeriments

6. Funcionament de l’RGC
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7. El rol dels serveis socials i les oficines de Treball en el seguiment

Informació
• Informació general sobre la 

Renda Garantida de 
Ciutadania i les prestacions 
complementàries.

Pla d’inclusió social o 
inserció

• Elaboració del plans d’inclusió
o d’inserció dels casos derivats
pel SOC.

• En 4 mesos s’ha d’haver resolt
la prestació amb el pla

• Coordinació amb els Serveis
especialitzats i/o entitats
referents.

Seguiment del pla
• Seguiment dels plans i trametre 

informació a la DGESTSC sobre 
el compliment del pla així com 
les seves modificacions.

Altres tràmits

• Confecció de certificats, modificacions que 
afectin a la prestació econòmica.

• Consultes de l’estat de l’expedient i altres 
modificacions de dades personals i/o 
familiars, etc. 

• Derivacions entre els SS i les OT
quan els casos canvien de perfil
social, no social, sociolaboral-

Derivació i canvis de  perfils
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