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La renda garantida de ciutadania (RGC)
El 12 de juliol, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la
renda garantida de ciutadania, prestació establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquest nou dret social
per a tota la ciutadania de Catalunya que té
la finalitat d’assegurar a les persones i famílies en situació de pobresa uns ingressos mínims per a una vida digna, finalment va entrar
en vigor el passat 15 de setembre.
La RGC representa el primer acord de país
després de la crisi econòmica i és el resultat
de quatre anys de lluita i de mobilització social en què va aconseguir més de 120.000
signatures de suport ciutadà.
Les darreres dades que tenim sobre la pobresa a Catalunya ens indiquen que 1.655.000
persones viuen en una situació de risc de
pobresa o exclusió social, i d’aquestes, el
25% es troben en aquest risc per tenir una intensitat de treball baixa. Xifres que ens demostren les conseqüències nefastes de les
polítiques d’austeritat durant els darrers
anys, no només per a aquells que les pateixen
directament, sinó per a tota societat catalana: empobriment progressiu, increment de
les desigualtats, reducció de les oportunitats
dels més febles, pèrdua de drets socials i laborals i l’emergir de la pobresa de les persones assalariades.
Per tot plegat, la UGT de Catalunya considera
que la RGC és molt important sindicalment
perquè ens permetrà lluitar contra la pobresa,
la desigualtat i la precarietat laboral, ja que
aquest nou dret està dirigit a evitar que cap
llar catalana es quedi sense ingressos o sense ingressos suficients.
Des del principi, la UGT de Catalunya ha donat suport a una RGC universal i incondicionada que ajudi les persones a lluitar contra la
incertesa que genera no tenir prou ingressos.
I des de la nostra organització vetllarem per a
la seva implementació i desplegament complet en la comissió de govern que es crearà
per avaluar i fer el seguiment de la RGC.
Què és la renda garantida de ciutadania?
La RGC és una prestació social de naturalesa
econòmica creada per assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa,
per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. És una prestació
garantida, de dret subjectiu i universal que
substituirà i superarà l’actual Programa Inter-

departamental de la Renda Mínima d’Inserció
(PIRMI).
Fins ara, la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
era la darrera xarxa de protecció per a moltes
persones, però aquesta prestació no arribava
a totes les persones i la seva intensitat protectora era també baixa. A més, el juliol del
2011 el Govern de la Generalitat va decidir
trencar amb la flexibilitat del programa i va
retallar la RMI de manera fulminant, negant
la prestació a moltes persones que s’havien
quedat a l’atur i que no percebien cap mena
d’ajut ni subsidi. En aquest sentit, pensem
que la RGC és un pas important en el procés
de reconquesta de drets i en l’avenç de la protecció de les persones.
Aquesta prestació de percepció periòdica
consta de dues prestacions econòmiques:
• Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la
llei.
• Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o
d’inserció laboral, el qual té la finalitat de
superar les condicions que han dut a necessitar la prestació. Aquest és un complement per nucli familiar de 150 euros
mensuals.
Durant el primer any de la seva aplicació, el
llindar d’ingressos per sota del qual es té dret
a cobrar la RGC, i l’import que es cobrarà
serà el 85% de la prestació. La implementació es durà a terme durant quatre anys, fins a
l’abril de 2020, quan les famílies beneficiàries ja en cobraran el 100%. Els imports que
es detallen a la taula corresponen a la prestació garantida + prestació complementària
d’inserció (150 euros/mes), condicionada a
la signatura i el compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
Quines persones tenen dret a cobrar-la?
Només es pot sol·licitar una prestació per
unitat familiar. Per unitat familiar s’entén
aquella formada per una persona o més, que
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15/9/2017
Import
564
846
921
996
1.071

entre elles mantenen un vincle conjugal o de
parella estable; vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (pares,
fills, avis, nets, germans, sogres, gendres i joves, cunyats), també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als
vincles esmentats, excloent-ne els que són de
simple veïnatge compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular.
Podran obtenir la RGC totes aquelles persones:
• Edat majors de 23 anys
• Però també majors de 18 si tenen
menors o persones amb discapacitat
al seu càrrec, o són orfes dels dos
progenitors, o són víctimes de violència masclista a l’àmbit de la llar.
• Empadronades en un municipi de Catalunya i que hi resideixin legalment, requisit que no s’aplicarà a les dones que
tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden a causa de divorci o separació, ni als catalans
retornats.
• Residència contínua i efectiva a Catalunya de 24 mesos immediatament anteriors
a la sol·licitud.
• Les persones refugiades compleixen
aquest requisit amb el temps de participació en el Programa d’ajut al refugiat si com a mínim té una durada
d’un any.
• Ingressos que no superin el llindar d’ingressos fixats per l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya durant els sis
mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
Les persones refugiades i persones demandants de protecció internacional també tindran dret a percebre aquesta prestació.
No es té dret a cobrar-la si...
• S’ha deixat de treballar de manera voluntària en els 12 mesos anteriors a la
sol·licitud de la RGC.
• Si en els darrers 5 anys han percebut una
prestació o ajut de manera indeguda.

15/9/2018
Import
604
906
981
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15/9/2019
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966
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15/9/2020
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664
996
1.096
1.196
1.208
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• Si no s’han reclamat judicialment la pensió d’aliments que els pugui correspondre.
• Si disposa de béns mobles o immobles
suficients, llevat de l’habitatge habitual.
• Si no es rep cap prestació de serveis
d’acolliment residencial o sanitari permanent.
• Si no s’està internat en un centre penitenciari.
Compatibilitats amb altres rendes
Hi ha persones que tot i tenir ingressos derivats de pensions i altres prestacions, aquests
no arriben al llindar d’ingressos que donen
dret a accedir a la RGC. Per tal de garantir a
aquestes persones uns ingressos iguals als
imports que reben les persones beneficiàries
de la RGC i assegurar-los uns ingressos mínims, rebran una prestació complementària
fins a arribar a la quantia de la RGC en funció
de les persones del seu nucli familiar.
Tenen dret a aquesta prestació complementària:
• Les persones que rebin pensions, prestacions econòmiques o altres ajuts, en
quantia inferior a les indicades al quadre
anterior, i en funció del nombre de persones del nucli familiar.
• Les persones que tenen un contracte de
treball a temps parcial, només en el cas
que siguin part d’una família monoparental amb fills i amb ingressos inferiors
a la quantia indicada al quadre anterior,
tindran dret a rebre una prestació complementària fins a arribar a l’import que
estableix la RGC en funció de la unitat familiar.
Les persones que han estat acomiadades i
que tinguin dret a cobrar una indemnització
per acomiadament, tenen dret a cobrar la
RGC sempre que compleixin el requisit d’insuficiència de rendes. Quan cobrin la indemnització han de tornar l’import cobrat de RGC.
A tenir en compte que les persones receptores de la RGC que trobin feina poden seguir
rebent la prestació complementària d’inserció durant 6 mesos.
Quina durada té el dret a cobrar la RGC?
Es té dret a cobrar la RGC tot el temps durant
el qual s’acrediti la situació de necessitat i es
compleixin els requisits exigits.

Aquest dret es renovarà cada dos anys, després
dels quals la Generalitat ha de dictar una resolució. En cas de no dictar-la, es té dret a continuar cobrant-la.
Pel que fa a la prestació complementària d’activació i inserció de 150 euros mensuals, es
revisarà cada dotze mesos.
Obligacions de les persones beneficiàries de
la RGC
• Comunicar, dins el termini d’un mes des
que es produeixin, els canvis de situació
patrimonial, personal o familiar, de residència habitual.
• Sol·licitar qualsevol altra prestació econòmica, contributiva o no contributiva, a què
tinguin dret.
• No renunciar, de manera voluntària, a una
altra prestació o ajut.
• Proporcionar totes les dades necessàries
per acreditar els requisits que donen dret al
cobrament de la prestació.
• Mantenir-se inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i no rebutjar una oferta
de treball adequada.
• Residir de manera continuada i efectiva a
Catalunya.
• Reintegrar la prestació en el cas que s’hagi
percebut indegudament.
Què cal fer per sol·licitar-la?
Les persones i unitats familiars que ja estiguin
cobrant la Renda Mínima d’Inserció passaran
automàticament a cobrar la RGC i no cal que facin cap sol·licitud. El mateix per a les persones
que cobren el complement per a una pensió no
contributiva.
La resta de persones i famílies:
• A partir de l’assistent virtual de la RGC, entrant al web:
www.rendagarantida.gencat.cat
• Sol·licitant cita prèvia al telèfon
900 400 012
• A l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que correspongui segons el domicili.
Si no es rep una resposta passats quatre mesos des de la sol·licitud, es considerarà acceptada la prestació (silenci administratiu positiu).
Documentació per a la sol·licitud
En funció de la teva situació laboral, familiar i
econòmica, el dia concertat per a la cita prèvia
has de presentar:

Documentació bàsica
• DNI
• NIE i certificat de la Direcció General de
la Policia que acrediti els períodes de residència legal
• Certificat d’inscripció al Registre Central
d’Estrangers, i passaport, en el cas dels
ciutadans de la UE
• Extracte bancari dels darrers sis mesos
de tots els comptes de la unitat familiar
• Full de transferència bancària
• Certificat de dades fiscals
• Certificat de pensions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
• Documents que demostrin que els darrers
dos anys s’ha viscut a Catalunya de manera continuada (p. ex. passaport, certificats escolars, rebuts, etc.)
• Acreditació de deutes, rebuts de lloguer,
etc.
Altres documents
• Nòmina si es treballa
• Declaracions trimestrals d’ingressos, si
s’és treballador autònom
• Acte de conciliació administrativa laboral, en cas d’acomiadament o situació similar
• Documents acreditatius de propietat de
béns mobles i immobles (habitatge, vehicles, etc.)
• Llibre de família, sentència de separació
o divorci i conveni regulador
• Carnet de família monoparental, si és el
cas
• Certificat de reconeixement de la discapacitat, si es té reconeguda una discapacitat amb un grau igual o superior al
65%.

Més informació:

Servei d’Informació Social
de la UGT de Catalunya
93 329 82 73
www.ugt.cat/servei-dinformacio-social
sis@catalunya.ugt.org
Secretaria de Polítiques Socials
de la UGT de Catalunya
93 329 82 73
socials@catalunya.ugt.org
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