Complement

de pensions, prestacions i altres ajuts estatals

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.
Per garantir aquest dret a les persones beneﬁciàries
de pensions, prestacions i ajuts estatals, s’ha creat
una nova prestació complementària que permetrà
equiparar els imports als de l’RGC, amb l’objectiu
d’assegurar els ingressos mínims.
Aquesta nova prestació complementària permet que
tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec
de les despeses essencials per viure.

Per a qui és?
Tenen dret a la prestació complementària els
beneﬁciaris de pensions, prestacions i ajuts d’imports
inferiors als que ﬁxa el llindar d’ingressos per accedir
a l’RGC si són:
• Perceptors de pensió no contributiva (PNC) de
jubilació o invalidesa.
• Perceptors d’altres pensions estatals diferents de la
PNC: SOVI, invalidesa permanent, etc.

Reps una pensió
no contributiva?

Reps altres pensions
o prestacions?

Pots percebre el complement...
u Si resideixes a Catalunya.
u Si no treballes.
u Si no reps cap prestació de serveis d’acolliment
residencial o sanitari permanent, ni estàs en
règim penitenciari ordinari.
u Si acredites unes rendes o patrimoni, llevat de
l’habitatge habitual, que no excedeixin els
1.603,40 euros a l’any.

Pots percebre el complement...
u Si portes dos anys residint a Catalunya.
u Si no reps cap prestació de serveis d’acolliment
residencial o sanitari permanent, ni estàs en
règim penitenciari ordinari.
u Si tens més de 23 anys.
u Si no disposes d’ingressos, rendes o recursos
mínims durant els sis mesos anteriors a la
sol·licitud.

No cal demanar cita prèvia. Informa-te’n directament
a qualsevol oﬁcina d’Afers Socials i Famílies o
d’atenció ciutadana.

Límit d’ingressos

Reps el complement
de PNC?
u
u

S’actualitzarà la quantia de manera automàtica.
No cal presentar cap sol·licitud.
Entra a www.rendagarantida.gencat.cat
o bé truca al 900 400 012 i informa-te’n.
La trucada és gratuïta.

Membres de la unitat familiar

Import 2017

1

564€

2

836€

3

909€

4

982€

5 o més

1.062€

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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Com puc
demanar el
complement?

Què necessito?

1

Documentació bàsica

2
3

Consulta el web
o truca al 900 400 012

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

Cita prèvia

El dia de la cita cal que et presentis a
l’oﬁcina corresponent amb la documentació acreditativa en funció de la
teva situació.

Sol·licitud

En cas de complir tots els requisits i
presentar la documentació acreditativa,
s’iniciaran els tràmits d’atorgament del
complement.

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

¨ DNI, cal mostrar-lo.
¨ 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.
¨ Sentència d’incapacitació i acceptació del càrrec de tutor,
en cas d’incapacitat reconeguda legalment.

Complement

Altres documents
¨ Nòmina, en el cas que treballis.
¨ Declaracions trimestrals d’ingressos, en cas que siguis
treballador autònom.

de pensions, prestacions
i altres ajuts estatals

¨ Llibre de família, sentència de separació o divorci i conveni regulador, si és el cas.

Entra a

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

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 acreditativa de pensions rebudes en altres
països o organismes privats, si és el cas.

