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ACORD PER A LA RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA DE CATALUNYA

1. LA FINALlTAT

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) té com a finalitat assegurar els mlnlms
d'una vida digna a les persones i famílies que es trobin en situació de pobresa i
desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, així com superar les
condicions que I'han dut a necessitar aquesta prestació.

ELS BENEFICIARIS

La RGC és una prestació peliiódica, de naturalesa economlca, dirigida a les persones
que no disposin d'ingressos o disposin d'ingressos inferiors a la quantia de la renda
garantida i incompatible amb la tinen<;a de patrimoni -més enlla de l' habitatge
habitual- per fer front als mínims d'una vida digna.
La situació d'insuficiencia d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els
sis mesos anteriors a la presentació de la sol· licitud de la RGC; els ingressos, les
rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit
són els següents:
•

Els rendiments nets del treball, els rendiments del capital mobiliari i
immobiliari, plus values, increments patrimonials i els rendiments procedents
de qualsevol activitat económica.

•

El patrimoni, lIevat de I'habitatge habitual.

•

Els ajuts, les subvencions i altres prestacions económiques que es percebin
de les administracions públiques catalanes o d'entitats privades, que tindran el
tractament que s'indica al punt 8 següent.

No tenen accés a la RGC les persones que puguin ser beneficiaries d'altres ajuts,
prestacions i pensions, sense perjudici d'alló que preveu el punt 10.
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3. LA RGC COM A DRET SUBJ'ECTIU
La RGC és un dret subjectiu, que consta de dues prestacions:
•

Una prestació garantida, no condicionada.

•

Una prestació complementaria de 150€ per la inclusió social o per la
integració laboral per deixar la RGC, condicionada al seguiment d'un Pla
d'lnclusió Social o d'lnserció Laboral.

L'IRSC LLlNDAR DE RENDA IIMPORT DE LA PRESTACIÓ
Les quanties de la RGC, incl6s els 150€ de la prestació complementaria d'inserció,
seran, al final de la seva implementació, les que es descriuen a la taula següent:
1 persona
2 persones
3 persones
4 persones
5 persones o més

Import mensual
663,98
995,97
1.095,97
1.195,97
1.208,44

I

Import anual
7.967,73
11.951,60
13.151 ,60
14.351 ,60
14.501 ,28

% IRse

I

100
150
165
180
182

L'indicador de rendes de suficiencia (IRSC) vigent en cada moment determinara el
Ilindar de la pobresa com a requisit per accedir a la prestació econ6mica de la RGC, i
també la quantia de la prestació econ6mica de la RGC.
A nivell familiar o de nucli de convivencia I'IRSC sera igual a les quanties que al mateix
nivell es fixen en concepte de RGC, i que han de ser equivalents, en cada moment, al
percentatge de I'IRSC .

.-,
5. ENTRADA EN VIGOR I EFECTIVITAT DE LA RGC
L'inici de la prestació de la RGC es produira, d'acord amb els apartats 6,7, i 9, el15 de
setembre 2017, que sera quan es produira la integració deis beneficiaris actuals de la
Renda Mínima d'lnserció (que quedara derogada) a la RGC. També hi tindran el dret a
accedir tots aquells ciutadans i ciutadanes de Catalunya que compleixin els requisits
establ'erts legalment. La implementació de la RGC sera un procés que finalitzara 1'1
d'abril del 2020. En aquest procés, mai en cap cas, cap persona beneficiaria passara
a percebre menys del que percebia essent beneficiari de la RM 1.
A les sol·licituds del dret a la prestació econ6mica de la RGC que es presentin en el
termini de dos mesos des del dia de la seva entrada en vigor, és a dir, 15 de setembre
de 2017, el dret a la prestació econ6mica, si és el cas, tindra efectes de 15 de
seternbre.
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6. EL DESPLEGAMENT DE LA PRESTACIÓ ECONÓMICA I DEL LLlNDAR
D'INGRESSOS PER A L'ACCÉS A LA RGC I LA SEVA PERIODIFICACIÓ
El desplegament de la RGC es preveu entre els anys 2017 i 2020 . L'univers de
persones que hi tindran dret seran aquelles que tinguin uns ingressos inferiors a
I'IRSC corresponent. Ara bé, s'establira un període transitori d'incorporació i d'import
de la prestació de la RGC, atesa la complexitat administrativa i de gestió. Així el
desplegament sera gradual fins a la seva plena implantació I'any 2020, essent el
requisit de carencia d'ingressos inferior d'entre el 85% del principi (2017) i el 100%
de l' IRSC al final d'aquest període.
Per a cadascun deis períodes que s'indiquen al quadre següent seran d'aplicació el
Ilindar de pobresa i la quantia de la RGC que s'hi estableix, inclós el complement de
150,00 euros d'activació, en funci,ó de la persona o persones que formin part del nucli
familiar o de convivencia, i sempre en les quantles que es derivin del % de I'IRSC que
estigui vigent en cada moment.
Membres
llar
familiar

2017,15 de
setembre

IMPORT

1 adult
2 adult
3
4
5

1

2019,15de
setembre

1 2018,15 de
setembre

%IRSC

564....... 85%
836 ...... 126%
911 ...... .137%
986...... 148%
1.061 ..... ..160%

IMPORT

1

%IRSC

604..... .. 91 %
896... .. 135%
971 .... ... 146%
1.046....... 157%
1.121 .. ... ..169%

2020, 1 d'abril

IMPORT

I %IRSC

IMPORT

644.....
956 .....
1.031 ....
1.106....
1.181 ... .

97%
144%
155%
166%
178%.

664.... ... 100%
996... .... 150%
1.096......165%
1.196...... 180%
1.208 ... ... 182%

11

%IRSC

Una Comissió de Govern integrada, de forma paritaria, per representants de
I'Administració de la Generalitat i amb la participació d'agents socials, económics,
entitats del tercer sector i entitats representatives del treball social, amb el vot de
qualitat del conseller/a del Departament amb competencies en la materia, creada a
I'efecte pel corresponent Decret, sera 'I'encarregada de portar a terme trimestralment
I'avaluació i seguiment de la implementació de la RGC. I s'encarregara de:

•

~~
~

v '

•
•

Analitzar I'evolució deis expedients, el comportament en la demanda i els
efectes sobre el mercat de treball, i específicament, la compatibilitat de la RGC
amb les rendes del treball a temps parcial.
Avaluar el possible efecte crida que s'hagi pogut produir.
Avaluar la taxa de cobertura de la RGC sobre el conjunt de la població i la seva
suficiencia económica.

El Govern, en el quart trimestre de 2018, presentara al Parlament de Catalunya un
Informe sobre la posta en marxa i I'efectivitat de la RGC durant els 12 primers mesos
de vigencia de la Llei.
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7. COMPATIBIUTAT AMB LES RENDES DEL TREBALL
La implementació de la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball derivades
de contractes a temps parcial on la quantia sigui inferior a la de I'IRSC, s'iniciara a
I'entrada en vigor de la Llei, és a dir, el 15 de setembre de 2017, amb les famílies
monoparentals amb fills a carrec i finalitzara amb la generalització de la compatibilitat
de la RGC amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial.
En el cas de la compatibilitat del treball a temps parcial de families monoparentals,
I'import de la prestació de la RGC sera la diferencia entre les rendes del trebaH i
I'import de la prestació. També inicialment, la segona persona del nucli familiar o de
convivencia només tindra dret a percebre en concepte de fills a carrec, I'import fixat per
la tercera persona a la taula del punt 6, és a dir, entre 75 i 100€ mensuals d'acord amb
ell desplegament previst.
En el cas d'aquelles persones que essent beneficiaries de la RMI I'estiguin
compatibilitzant amb el treball a temps parcial en els termes legalment previstos,
podran, a partir de 15 de setembre de 2017, compatibilitzar la percepció de la RGC
amb el treball a ternps parcial, sempre que els ingressos siguin inferiors al Ilindar
d'ingressos previst, i rebran com a prestació la diferencia entre les rendes del treball i
I'import de la RGC fixat en cada moment com a prestació.
El contracte a temps parcial que subscrigui una persona que sigui beneficiaria de la
RGC, en el cas que les rendes de treball que se'n derivin siguin inferiors a la quantia
de la RGC, sera compatible amb la percepció de la prestació econ6mica de la RGC
en la quantia necessaria per arribar a la quantia de I'indicador de suficiencia de
rendes , vigent en cada moment, inicialment durant 6 mesos.
La quantia de la RGC no podra ser objecte d'increment com a conseqüencia d'una
reducció del temps de treball contractat a través del contracte de treball a temps
parcial , excepte si es produeix com a conseqüencia de raons acreditades de caracter
econ6mi.c, tecnic, organitzatiu o productiu.

8. REVISIÓ DEL MAPA DE PRESTACIONS SOCIAL DE CATALUNYA
La Comissió de Govern creada al punt 6 revisara a la vista del Mapa de Prestacions
Socials de Catalunya el conjunt de prestacions econ6miques i de serveis existents a
I'efecte de portar a terme la necessaria racionalització i simplificació de prestacions
existents en I'actualitat.

[o/

Seran compatibles amb la percepció de la RGC, i no computaran com a ingressos a
I'efecte de determinar el Ilindar econ6mic, totes les prestacions econ6miques,
públiques o privades , de dependencia, de beques esco'lars de menjador i transport,
d'urgencia per evitar desnonaments , de beques públiques per a estudiar (universitat,
batxiller), i aquelles que puguin existir o es puguin establir amb la finalitat explícita de

~
.
complementar la RGC.
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9. LA PRESTACIÓ COMPLEMENTÁRIA D'ACTIVACIÓ IINSERCIÓ

La prestació complementaria d'activació i inserció tindra com a finalitat la inc!usió social
o laboral deis beneficiaris. Sera avaluable periódicament, de forma individualitzada, i
esta lIigada a la voluntat explícita deis beneficiaris de dur a terme les activitats del
seu pla de treball.
La presta ció complementaria es percebra des de I'inici, juntament amb la prestació
garantida i no condicionada, i sera objecte de revisió cada dotze mesos.
L'incornpliment per les administracions competents de I'obligació de proposar el
corresponent Pla Individual d'lnserció Laboral o d'lnclusió Social, no podra comportar
la perdua de la prestació económica per part deis beneficiaris.
Si I'incompliment és imputable a la persona beneficiaria de la RGC, es retirara aquesta
prestació, sense perjudici del dret a tornar-la a sol· licitar passats 12 mesos.
En cas que un beneficiari trobi un lIoc de treball a temps complert, continuara rebent
aquesta presta ció complementaria durant 6 mesos.

10. CARÁCTER SUBSIDIARI I COMPLEMENTARI DE LA RGC RESPECTE A AJUTS I
PRESTACIONS ESTATALS D'ATUR I PER OCUPACIÓ I A PENSIONS DEL
SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL

La RGC sera subsidiaria deis ajuts, subsidis, prestacions o pensions a que puguin tenir
dret els beneficiaris, és a dir, sera sempre el darrer esglaó del sistema de prestacions
públiques per a garantir un mínim vital. Els ingressos obtinguts per aquests conceptes
es deduiran de la prestació de la RGC en e'l cas que siguin inferiors a aquesta. Si són
superiors ja no es tindra accés a la RGC.
El complement económic de les prestacions de jubilació o invalidesa no contributives
vigent, amb efectes de 15.09.2017, s'adequara en cada moment de forma que I'import
del complement a que tinguin dret equipari als seus beneficiaris al nivell de prestacions
deis perceptors de la RGC.
Les persones beneficiaries d'altres ajuts, prestacions i pensions a que es refereix
aquest punt, sernpre que siguin inferiors als imports fixats al lIindar d'ingressos per
I'accés a la RGC, rebran un complement económic, amb efectes de 15.09.2017, de
caracter subsidiari a la prestació que percebin, per equiparar el seu nivell de
prestacions al deis perceptors de la RGC.
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Seran causes d'extinció del complement económic, a més de les establertes amb
caracter general, les següents:

•

Deixar d'ésser beneficiari de la prestació objecte de la complementació.

•

Ésser usuari o usuaria d'una prestació de serveis d'acolliment residencial,
sanitari o de naturalesa analoga, en les condicions que s'estableixlin per
reglament, sempre que aquesta prestació sigui finanyada amb fons públics.

11. FISCALlTAT
La RGC no afectara la situació fiscal de cap deis seus perceptors ates que els imports
atorgats per aquesta prestació no tributen en I'impost de la renda de les persones
físiques.

12. POLíTIQUES ACTIVES
Els poders públics i en especial el Govern de la Generalitat destinaran els recursos
necessaris perque es duguin a terme les polítiques actives necessaries vinculades als
plans d'inserció i d'inclusió. Aquests recursos han de facilitar itineraris, accions i
serveis d'inclusió i integració social per a les persones que necessiten acompanyament
i suport de caracter social.

13. REQUISITS DE RESIDENCIA
D'entre els requisits per a ser beneficiari de la prestació, s'exigira la residencia legal
continuada i efectiva a Catalunya per un període no inferior, continuat i no interromput
de 24 mesos immediatament anteriors al moment de la sol· licitud. En el marc de la
Comissió a la que fa referencia I'anterior apartat 6, s'analitzara el possible impacte de
I'efectivitat de la RGC i, en el cas que s'hagi produ·,l un "efecte crida" -que s'haura de
constatar amb un increment de com a mínim un 10 % de noves sol·licituds de RGC de
recents censats a Catalunya- es podra ampliar el requisit la residencia previa fins a un
total de 36 mesos.

14. DE LES LLARS
Una llar, entes com a habitatge, només podra donar dret a un sol expedient de
prestació, IIevat els casos que reglamentariament es determinin.
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15. REBUIG D'UNA FEINA ADEQUADA
El rebuig d'una feina adequada, a temps complert o a temps parcial, comporta la

pérdua de la prestació i una condició per accedir a la prestació és que no s'hagi
rebutjat una oferta de feina adequada en el darrers sis mesos previs a la sol'licitud,

16. PARTS QUE SUBSCRIUEN L'ACORD

Aquest Acord és entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Comissió
promotora, i es traslladara a la ponéncia del Parlament perqué s' incorpori en el text de
la lIei.

,./

01 s Bassa
ra de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Diosdado Toledano
Portaveu de la Iniciativa
Legislativa Popular

Sr. Josep Ginest
Secretari general el Departament de Treball,
Afers Socials i F mílies

Sr. Sixte Garg
Portaveu de la Iniciativa
Legislativa Popular

A Barcelona, a 15 de maig de 2017
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