
En pot ser beneficiària qualsevol persona que, 
durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, tingui 
ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya IRSC. Per al 2020, el 
llindar d’ingressos se situa en 664€ al mes en dotze 
pagues.

L’RGC la poden rebre aquelles persones que no dispo-
sen de recursos o els que tenen són insu�cients per 
cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin 
una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i 
sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions 
i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

Només pots percebre l’RGC si no disposes 
d’ingressos superiors a...
u 996€ al mes, si sou dos membres.
u 1.096€ al mes, si sou tres membres.
u 1.196€ al mes, si sou quatre membres.
u 1.208€ al mes, si sou cinc o més membres.

Per a qui és?

Vius en família?

Renda garantida de ciutadania

Pots percebre l’RGC...
u Sí, de manera automàtica i sense fer cap tràmit, 

passaràs a cobrar l’RGC.

Reps la renda mínima 
d'inserció (RMI)?

Pots percebre l’RGC...
u Si no treballes o treballes a temps parcial.
u Si ingresses menys de 996€* al mes.
u Si fa dos anys que resideixes a Catalunya.

Ets una família 
monoparental?

Pots percebre l’RGC...
u Si no treballes.
u Si tens més de 23 anys.
u Si fa dos anys que resideixes a Catalunya.
u Si has creat una unitat familiar independent fa 

més de mig any.

Ingresses menys 
de 664€* al mes?

Cobres una prestació o un 
subsidi per desocupació?
Pots percebre un complement 
a la teva prestació...
u Si l’import de la prestació o subsidi és inferior a 

664€* al mes.
u Si tens més de 23 anys.
u Si no reps cap prestació de serveis d’acolliment 

residencial o sanitari permanent, ni estàs en règim 
penitenciari ordinari.**

u Si fa dos anys que resideixes a Catalunya.

Entra a www.rendagarantida.gencat.cat 
o bé truca al 900 400 012 i informa-te’n.
La trucada és gratuïta.
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Entra a www.rendagarantida.gencat.cat 
o bé truca al 900 400 012 i informa-te’n.
La trucada és gratuïta.

*Quantitat per a una família d’un progenitor amb un �ll.

*Quantitat per a una família d’un sol membre. *Quantitat per a una família d’un sol membre.
**En el cas que rebis una prestació pública o privada de servei residencial o 
sanitari permanent,podràs accedir a l’RGC si segueixes un pla de treball vinculat a 
un procés d’emancipació i apoderament amb un pronòstic de sortida no superior 
a 12 mesos i d’acord amb l’informe dels professionals de treball i suport social al 
servei residencial.



La renda garantida de ciutadania (RGC) neix per 
garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin 
fer-se càrrec de les despeses essencials per al 
manteniment propi o de les persones que integren la 
unitat familiar o de convivència. 

La persona bene�ciària ha de respondre de manera 
activa, compromesa i responsable per superar la seva 
situació mitjançant un itinerari d’inserció laboral que 
li garanteixi autonomia i independència econòmica.

Què és l’RGC?

T’informaran dels requisits per accedir a la 
prestació i et donaran cita prèvia.

Consulta el web 
o truca al 900 400 012 1
El dia de la cita cal que et presentis a l’o�cina 
corresponent amb la documentació acredita-
tiva de la teva situació.

Cita prèvia2
En cas de complir tots els requisits i 
presentar la documentació acreditativa, 
s’iniciaran els tràmits d’atorgament de l’RGC.

Sol·licitud3

Com puc 
demanar l’RGC?

Renda garantida de ciutadania

Renda 
garantida
TREBALLEM PELS NOUS DRETS

de ciutadania

www.rendagarantida.gencat.cat 
o bé truca al 900 400 012 i demana cita prèvia.

Entra a

En funció de la teva situació laboral, familiar i econòmi-
ca, el dia concertat per a la cita prèvia has de presentar:

Què necessito?
Renda garantida de ciutadania

La informació d’aquest fulletó és de caràcter general i merament orientatiu. 
En funció de les circumstàncies es pot requerir informació adicional.
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Documentació bàsica
 ̈ DNI o passaport, cal mostrar-lo.
 ̈ En cas de tenir la nacionalitat d’altres països, còpia del permís de residència 
vigent (NIE) i còpia de tots els fulls del passaport.

 ̈ Extractes bancaris que incloguin els darrers 2 mesos de tots els comptes de la 
unitat familiar.

 ̈ Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya o, en cas que no se’n disposi, documentació on consti 
el número de compte on es vol cobrar la prestació. El sol·licitant de la prestació 
ha de ser titular del compte bancari.

 ̈ Document de dades �scals actualitzades, que es pot obtenir a través del web de 
l’Agència Tributària.

 ̈ Documents que demostrin la residència a Catalunya de manera continuada en 
els darrers dos anys (per exemple, passaport, certi�cats escolars, rebuts de 
compres o serveis fets a Catalunya, certi�cats de visites mèdiques, queixes o 
denúncies a l’Administració, etc.).

 ̈ En cas de tenir nacionalitat de la Unió Europea, certi�cat d’inscripció com a 
resident comunitari al Registre Central d’Estrangers de la Direcció General de la 
Policia.

Documentació específica
 ̈ Nòmines dels darrers dos mesos, si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la 
unitat familiar hagi treballat o la darrera nòmina si treballen actualment.

 ̈ Declaració trimestral d’ingressos, mitjançant els models 130 o 131, en cas que el 
sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar hagi treballat d’autònom.

 ̈ Documents acreditatius de propietat de béns mobles (vehicles, títols mobiliaris, 
patrimoni, plans d’estalvi i de pensions, etc.).

 ̈ Sentència de separació o divorci i conveni regulador. 
 ̈ Llibre de família.
 ̈ Certi�cat de reconeixement de la discapacitat, si es té reconeguda una 
discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, en cas que s’hagi emès fora de 
Catalunya.

 ̈ Carnet de família monoparental, en cas que s’hagi emès fora de Catalunya. 
 ̈ Acreditació d’impagament de deutes. 
 ̈ Documentació que acrediti la condició de persona refugiada. 
 ̈ Resolució de denegació de la sol·licitud de renovació de permís de residència, 
en cas de dona amb permís de residència per reagrupament familiar que l’hagi 
perdut per divorci o separació.

 ̈ Sentència judicial, ordre de protecció judicial, denúncia o informe del Ministeri 
Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que s’és objecte de violència de gènere o 
informe dels serveis socials, o certi�cat dels serveis socials de l’Administració 
competent o del centre d’acollida, en cas d’haver estat víctima de violència 
masclista en l’àmbit de la llar.


