ANNEX AMB QUADRE COMPARATIU DELS REQUISITS DE LA RGC I DE L’ IMV
REQUISITS RGC

REQUISITS IMV

EDAT

a) Tenir més de 23 anys, o tenir més de 18 anys si es troben en alguna de les situacions
següents:
•
Tenir menors d'edat o persones amb discapacitat a càrrec.
•
Ser òrfenes dels dos progenitors.
•
Haver estat víctimes de violència masclista en els àmbits de la parella o la família.
•
Tenir la condició de persona en situació de risc social; s'entén com a tal la persona
que es trobi en una situació molt limitadora de la seva autonomia personal i
integració social, derivada d'uns entorns socioeconòmics, familiars i comunitaris
especialment conflictius o plens de mancances. Aquesta circumstància requereix
un informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis públics que en facin l'atenció
i el seguiment.

EMPADRONAMENT

b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no
s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden
a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats. Pel que fa a les persones
que resideixen en un municipi i no disposin de domicili, s'aplica el que disposa la normativa
específica reguladora dels procediments d'empadronament vigent.
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els 24 mesos immediatament
anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que estableix l'article 23.2.b)
de la Llei 14/2017, de 20 de juliol. Per al còmput d'aquest període es tenen en compte les
absències produïdes durant els 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de
manera acumulada. Quan la suma resultant de períodes d'absència, justificada per
qualsevol mitjà de prova vàlid en dret, és inferior a un mes no es té en compte.
Estan eximides del requisit de residència continuada i efectiva les dones que hagin hagut
de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya els 24 mesos
anteriors a la sol·licitud, provinents d'altres comunitats autònomes, per evitar
maltractaments envers elles mateixes o els seus fills.

b) Las personas de al menos 23 años y menores de 65 años que viven solas, o que, compartiendo
domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del artículo 6.2.c), no se integran en la
misma, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1.º No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos definidos
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo,
8/2015, de 30 de octubre, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que
se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se
les exigirá el cumplimiento de esta circunstancia.
2.º No formar parte de otra unidad de convivencia, de conformidad con lo previsto en el presente real
decreto-ley. No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los apartados
1º y 2º de esta letra, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata
de seres humanos y explotación sexual.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) y el artículo 6.2.c) deberán haber vivido
de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital.
Aquest requisit està inclós en el requisit següent

RESIDÈNCIA LEGAL

En el cas dels refugiats i dels demandants de protecció internacional, la residència
continuada i efectiva exigida és només d'un any.

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida
durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
No se exigirá este requisito respecto de:
1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines
de adopción o acogimiento familiar permanente.
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta
condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral
a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se
desarrolle reglamentariamente.
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género. Esta condición se acreditará por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su
residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas
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d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada
mínima per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import
corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. VEURE LES QUANTIES AL QUADRE DEL
FINAL
La situació d'insuficiència d'ingressos i de recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els
dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida
de ciutadania, i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es
percep la prestació.
En el supòsit de les dones que tenen legalment reconeguda la condició de víctima de
violència masclista en els àmbits de la parella o la família, s'han de tenir en compte
exclusivament els seus ingressos i recursos propis.
Quant als refugiats i als demandants de protecció internacional, no es tenen en compte els
ingressos econòmics que han percebut com a persones beneficiàries de programes derivats
del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra
És possible accedir a la RGC, però només si s’esta en situció excepcional
“S'entén per situació d'especial necessitat o urgència, …………………….persones que
necessiten una actuació de suport i urgència per causes objectives alienes a la seva
voluntat, pels motius següents:
a) Imminència de desnonament o pèrdua de l'habitatge.
b) Violència masclista.
c) Malalties greus sobrevingudes.
d) Risc dels menors d'edat a càrrec.
e) Joves i adolescents en risc d'exclusió social imminent que pugui atemptar contra la seva
vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la seva orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere.
f) Persones que són víctimes d'explotació sexual o del tràfic d'éssers humans.
g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc d'exclusió social
imminent.
3. Aquesta situació s'acredita mitjançant l'informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis
socials públics competents i de l'òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania”.
e) No ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent
de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en
règim ordinari o tancat. El caràcter de permanència del servei residencial és determinat
per la situació i les circumstàncies personals de les persones destinatàries de la prestació i
no pas pel tipus de servei. En conseqüència, sempre que es complexin la resta dels requisits

no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio
español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8. VEURE LES QUANTIES AL QUADRE DEL FINAL
Si es sol·licita l’ any 2020. La mitjà mensual, comptant tots els mesos de 2020 anteriors la sol·licitud,
ha de ser inferior en com a mìnim 10 euros a les quanties del quadre del final, i també es comprovaran
els imngresos de 2019.
Si es sol·licita el 2021. La mitja dels 12 mesos de l’ exercici anterior (2020)
c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, en los
términos que se fijen reglamentariamente. Quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas
de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

No hi ha aquesta possiblitat a l’IMV

2. No podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una
prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter
permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de
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exigits per la Llei en matèria de renda garantida de ciutadania, poden accedir a la renda
garantida de ciutadania, si segueixen un acord de treball vinculat a un procés
d'emancipació i empoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini no superior a
12 mesos, d'acord amb l'informe corresponent dels professionals del treball social i de
suport social al servei residencial, les persones que es trobin en alguna d'aquestes
circumstàncies:
Persones sense llar.
Dones víctimes de violència masclista.
Persones víctimes d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans.
Persones beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent
de tipus social, sanitari o sociosanitari.
És possible accedir a la RGC si es té un treball a temps parcial, però només per
a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec i famílies nombroses.
b) Persones que eren beneficiàries de la renda mínima d'inserció fins a la data d'entrada en
vigor de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, i que l'estiguin compatibilitzant amb rendes de
contractes de treball a temps parcial.
c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte de treball a
temps parcial amb uns ingressos inferiors a l'import corresponent de la renda garantida de
ciutadania. Aquesta compatibilitat es produeix durant sis mesos de contractació efectiva.
Amb un informe previ de l'òrgan tècnic es pot prorrogar aquesta compatibilitat fins que
s'assoleixi un any de contractació.
d) Unitats familiars en les quals el membre que té l'alta laboral sigui més gran de 55 anys i
que aquest contracte sigui el primer després d'un període d'inactivitat laboral de 24 mesos
o superior, o bé que provinguin de situacions de crisi empresarial degudament acreditada.
És possible accedir a la RGC però només per
Durant el termini d’ un any i quan els seus membres es trobin en alguna de les
circumstàncies següents:
a) Acolliment provisional de familiars de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en
casos excepcionals derivats d'una situació d'atur de llarga durada, o tenir a càrrec fills
menors d'edat.
b) Situacions derivades de desnonaments.
c) Situacions que s'esdevinguin per violència masclista.
d) Altres situacions que l'òrgan tècnic consideri segons l'excepcionalitat de la urgència
social de les persones, a proposta dels serveis socials de referència.
2. En el cas d'acolliments familiars en situació excepcional, tal com es defineix en aquest
article, els ingressos de la part de família que acull no es computen ni es dedueixen, en un
període màxim d'un any, sens perjudici del que estableix l'apartat 2 de l'article 7 d'aquest
Decret.

mujeres víctimas de violencia de género
o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual,
así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente. 3. Las personas beneficiarias
deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación
De moment no hi ha compatibilitat; pendent de desplegament reglamentari

De moment no és possible; pendent de desplegament reglamentari
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QUANTIES DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE L’ IMV I DE LA RGC, I, A LA VEGADA, QUANTIA DEL LLINDAR D’ INGRESSOS COM A REQUISIT PER
ACCEDIR-HI
Escala d’ increments per al cálcul de la renda garantida de l’ IMV segons el tipus d’ unitat de convivència per l’ any 2020. La quantia bàsica de l’
IMV és la quantia bàsica de les prestacions econòmiques no contributives de la Seguretat Social, i es va incrementant en funció del nombre de membres de la
unitat de convivència.
Ccal tenir en compte que l’ IMV utilitza fins a 15 paràmetres diferents en funció nombre de persones de la unitat de convivència i la RGC només n’utilitza 5).

Una persona adulta
Complement familia monoparental
Un persona adulta i una menor
Una persona adulta i dues menors
Una persona adulta i tres o més menors
Dues persones adultes
Dues persones adultes i una menor
Dues persones adultes i dues menors
Dues persones adultes i tres o més menors
Tres persones adultes
Tres persones adultes i una menor
Tres persones adultes i dues o més menors
Quatre persones adultes
Quatre persones adultes i una menor
Altres

IMV
Anual
5.538 E

IMV
Mensual x 12
462 E
+ 22% = + 101 E
1,52% = 702 E
1,82% = 840,8 E
2,12% = 979,4 E
1,3 % = 600,6 E
1,6 % = 739,2 E
1,9% =
877,8 E
2,2 % = 1.016,4 E
1,6% =
739,2 E
1,9% =
877,8 E
2,2% = 1.016,4 E
1,9% =
877,8 E
2,2% = 1.016,4 E
2,2% = 1.016,4 E

RGC Mensual x 12 1. En funció d’
1, 2, 3, 4, 5 o més membres
(1)
664 E
+100 E
(2) 1,50 % =
996 E
(3) 1,65 % =
1.096 E
(4) 1,80 % =
1.196 E
(2) 1,50 % =
996 E
(3) 1,65 % =
1.096 E
(4) 1,80 % =
1.196E
(5) 1,82 % =
1.208 E
(3) 1,65 % =
1.096 E
(4) 1,80 % =
1.196 E
(5) 1,82 % =
1.208 E
(4) 1,80 % =
1.196 E
(5) 1,82 % =
1.208 E
(5) 1,82 % =
1.208 E

Diferència mensual,
entre RGC i IMV
202,0 E
294,0 E
255,2 E
216,6 E
395,4 E
356,8 E
318,2 E
191,6 E
356,8 E
318,2 E
191.6 E
318,2 E
191.6 E
191.6 E

1

.- Aqestes quanties mensuals inclouent la quantitat de 150 euros corresponents a la prestació económica complementària d’ activació i inserció.
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