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La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) assegura els ingressos mínims de les persones que es trobin en 
situació de pobresa, alhora que desenvolupa el seu apoderament i promoció cap al món laboral. 

Atén situacions de vulnerabilitat i combat les desigualtats. No es tracta només d’una prestació, 
ni d’una renda bàsica per a tothom, és per a les persones que no arribin al 100% de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) situat en 664 € /mes.

Gestió i seguiment

Transitorietat d’implementació de setembre de 2017 a abril de 2020.
Setembre de 2017: entraran totes les persones que ara cobren la RMI 
(426 €) i les que ho demanin voluntàriament i compleixin els requisits.

Model
Dret subjectiu (23 anys) 

Residència de 2/3 anys a Catalunya

Sense patrimoni (excepció de 1a residència)

Prestació + pla de coresponsabilitat personal
Terra social no condicionat
Complementària condicionada a pla 
d’inserció social o d’ocupació (+150 €) 

Política de família o unitat de convivència (2n 
membre 50% + 100 € /fill fins a 3 fills màx.)

Haver esgotat totes les prestacions possibles. 
Últim recurs després de 6 mesos sense ingressos

Es farà una revisió anual

Si una persona no segueix el pla perd 150 € de 
prestació complementària

Si rebutja una feina perd tot el dret

Creació d’una comissió integrada per Govern, 
agents socials, econòmics i entitats perquè avaluïn 

la implementació i en facin seguiment durant la 
transitorietat. 

85% IRSC 91% IRSC 97% IRSC 100% IRSC

564 € 664 €

836 € 996 €

+75 € +100 €

2017 2018 2019 2020

1 membre

2n membre
(50%)

Fill (fins a 3)

La porta d’entrada 
seran les Oficines 

de Treball.
SOC

Aplicació
Compatibilitats
      Les  famílies  
monoparentals amb 
contractes a temps parcial 
que generin rendes de   
treball inferiors a l’IRSC.

  Les persones que rebin 
prestacions derivades de la 
Llei de la dependència.

 Les famílies que rebin  
beques de transport i       
menjador escolar.


