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Xarxa de Resposta Socioeconòmica 

Julia Torres Sotomayor

Eli Llucià Font



CONTINGUTS DE 
LA 1R SESSIÓ 

1.1.1 Ingrés Mínim Vital (IMV)

❖ Prestacions Familiars Fill a càrrec 
- Per < 18 anys amb discapacitat = o superior 

al 33%

- Per > 18 anys amb discapacitat = o 
superior al 65%

1.1.2 Renda Garantitzada (RGC)

1.1.3 Prestacions del Servicio Estatal Público 
Empleo (SEPE)

 

❖ Requisits d'accés

❖ Documentació necessària 

❖ Procés de sol.licitud

❖ Incompatibilitats i Dificultats

1.1.   Ajudes més sol·licitades

1.2.   Preguntes i dubtes



CONTINGUTS DE 
LA 2n SESSIÓ 

2.1. Ajudes per discapacitat

- Generalitat (Sol.licitud / Revisió)

- Seguretat Social (Sessió 1)
- Per < 18 anys amb discapacitat = o 

superior al 33%
- Per > 18 anys amb discapacitat = o 

superior al 65%

2.2. Ajudes per dependència Generalitat 
(Sol·licitud i Revisió) 

 

Ingrés 
Mínim Vital (IMV)
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2.1   Ajudes per discapacitat

2.2.   Ajudes per dependència

2.3.   Ajudes a famílies 

2.4.   Preguntes i dubtes



CONTINGUTS DE 
LA 2n SESSIÓ 

2.3. Ajudes a famílies

- Generalitat:

- Títol de familia numerosa

- Títol de família monomarental

- Ajuda per naixement 

- PNC per Jubilació / Invalidesa

-  Seguretat Social

- Baixa Paternitat /Maternitat

CONTINGUTS DE 
LA 2n SESSIÓ 

2.1   Ajudes per discapacitat

2.2.   Ajudes per dependència

2.3.   Ajudes a famílies 

2.4.   Preguntes i dubtes



Ingrés Mínim Vital (IMV)



Ingrés Mínim Vital

Prestació pública dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de personas o famílies que no tenen 

recursos econòmics bàsics per cobrir les necessitats bàsiques 



Ingrés Mínim Vital - Requisits

❖ Edat:  23 (18 en casos en tenir fills a càrrec)

❖ Obligatori esgotar totes les pensions i prestacions

❖ Residència Legal a Espanya durant 1 any. Excepte: V.G i TEH. 

❖ Unitat Familiar : Persones majors de 18 años sense feina = Alta SOC

❖ Complir amb els barems economics establerts pel Decret Llei - Vulnerabilitat €

❖ No tenir patrimoni de l’habitatge habitual de residència

❖ Correu electrònic operatiu

❖ Telèfon operatiu



Ingrés Mínim Vital - Requisits Econòmics



Ingrés Mínim Vital - Documentació

❖ DNI/NIE vigent sol·licitant i unitat de convivència

❖ Llibre de família / Partida de naixement

❖ Nº Compte a nom sol·licitant

❖ Certificat de Matrimoni

❖ Sentencia / Conveni regulador 

❖ Declaració Renta / Certificat IRPF / Certificats SEPE

❖ Certificat de Patrimoni 

❖ Carnet f.monomarental / numerosa / discapacitat

❖ Volant de convivencia ?



Ingrés Mínim Vital - Procés de Sol·licitud

❖ Sense Certificat Digital

https://imv.seg-social.es/ 



Ingrés Mínim Vital - Procés de Sol·licitud

❖ Sense Certificat Digital



Ingrés Mínim Vital - Procés de sol·licitud

❖ Amb Certificat Digital

https://www.seg-social.es

Sede Electrónica

Ciudadanos 

Familia

Ingreso Mínimo Vital

https://www.seg-social.es/
https://www.seg-social.es/
https://www.seg-social.es/
https://www.seg-social.es/
https://www.seg-social.es/


Ingrés Mínim Vital - Procés de sol·licitud

❖ Amb Certificat Digital



Ingrés Mínim Vital - Procés de sol·licitud

❖ Amb Cl@ve o certificat electrònic



Ingrés Mínim Vital - Incompatibilitats

❖ Prestació per fill a càrrec 

- Entrada en vigor del Decret Llei: Juny 2020. Prestació per fill a càrrec 

queda obsoleta. 

- Obligació de modificar l’antiga prestació per fill a càrrec per l’IMV 

excepte:

- Menors a càrrec amb discapacitat igual o superior al 33%

- Majors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65%



Ingrés Mínim Vital - Compatibilitats

❖ Compatible amb tots els ajuts econòmics sempre i quan es justifiqui la 

situació de vulnerabilitat econòmica. 

➢ Pensió i/o prestació del SEPE o Seg. Social

➢ Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat. Els organismes es 

comuniquen internament. 



Ingrés Mínim Vital - Reclamació Prèvia

Documentació:

- DNI / NIE

- Carta de Resolució

- Escrit firmat per la persona sol·licitant 

fent les al·legacions corresponents

- Documents que acreditin la situació



Ingrés Mínim Vital - Reclamació Prèvia



PRESTACIONS FAMILIARS PER FILL 
A CÀRREC - SEG. SOCIAL

➢



Prestacions Familiars per fill a càrrec discp. - 
Documentació 

 - 
Dirigit a: 

➢ Progenitors, adoptants i persones que tinguin a càrrec menors de 18 anys amb una discapacitat igual 

o superior al 33%

➢ Progenitors, adoptants i persones que tinguin a càrrec persones majors de 18 anys amb discapacitat 

igual o superior al 65%

➢ Prestació per naixement / adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares 
amb discapacitat - Part o adopció múltiples (Important no confondre amb prestacions per 
discapacitat) 



Prestacions Familiars per fill a càrrec discp.- 
Documentació 

 - ❖ Formulari de sol·licitud

❖ DNI/NIE progenitors

❖ DNI/NIE fills/es

❖ Llibre de família / Partida de naixement

❖ Certificat de discapacitat de l’organisme competent

❖ Títol família nombrosa

❖ Volant de convivència

❖ Supòsits de separació /divorci : Sentencia judicial que acrediti situació, conveni 

regulador, guarda i custòdia



AMB CERTIFICAT DIGITAL 

Prestacions Familiars per fill a càrrec discp. - Procés 
Sol·licitud 



Prestacions Familiars per fill a càrrec discp. - Procés 
Sol·licitud 

 



Prestacions Familiars per fill a càrrec - Procés Sol·licitud 

SENSE CERTIFICAT DIGITAL  



Renda Garantida de Ciutadanía (RGC)



Renda Garantida

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions 

econòmiques:

❖ Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.

❖ Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla 

d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a 

necessitar la prestació



Renda Garantida - Requisits (1)

❖ Més de 23 anys ( o més de 18 anys, en casos concrets)

❖ Residència continuada i efectiva a Catalunya 2 últims anys

❖ 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 (Taula)

❖ No haver deixat una feina de manera voluntària

❖ No treballar, excepte: 

➢ Famílies monomarentals

➢ Famílies nombroses 

➢ Famílies on la persona que treballa >55 anys i aturat de llarga durada amb un contracte a 

temps parcial.



Renda Garantida - Requisits econòmics (2)



Renda Garantida - Requisits (3)

❖ No ser beneficiari d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, 

sanitari o sociosanitari, ni estar ingressat en centre penitenciari en règim ordinari o tancat. 

Excepte: Si se segueix un pla de treball vinculat a un procés d’emancipació 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.

❖ Estar donat d’alta com a demandant d’ocupació al SOC - DARDO



Renda Garantida - Documentació Bàsica

❖ DNI / NIE 

❖ Número de compte titular + Moviments bancaris darrers 2 mesos de tots els comptes de la familia 

❖ Documents que demostrin la residència a Catalunya de manera continuada en els darrers dos anys 

(per exemple, passaport, certificats escolars, rebuts de compres o serveis fets a Catalunya, 

certificats de visites mèdiques, queixes o denúncies a l’Administració, etc.). 

❖ DARDO 



Renda Garantida - Documentació Específica

❖ Llibre de família

❖ Sentència de separació o divorci i conveni regulador

❖ Certificat acreditatiu violència de gènere

❖ Carnet de discapacitat

❖ Carnet de família nombrosa

❖ Carnet de família monomarental

❖ Acreditació impagament de deutes

❖ Altres que acreditin situació familiar (declaració jurada)



Renda Garantida- Procés de sol·licitud

El dia de la cita: 

1. Trucada telefònica de la oficina de referència

2. Entrevista personalitzada de la situació familiar 

3. Correu electrònic per enviar tota la documentació necessària

Telemàticament 

Consulta l’Assistent Virtual

Qüestionari de la situació personal /familiar

Cita prèvia 

 



Renda Garantida- Procés de sol·licitud

El dia de la cita: 

1. Trucada telefònica de la oficina de referència

2. Entrevista personalitzada de la situació familiar 

3. Correu electrònic per enviar tota la documentació necessària

Telefònicament:  900 400 012

Atenció per un tècnic/a RGC

Qüestionari situació familiar /personal

Cita previa 



Renda Garantida - Complementària

❖ Prestacions i ajuts del Servei Públic Estatal (SEPE)

➢ Subsidis 

➢ Renta Activa d’Inserció 

➢ Prestació per desocupació 

❖ Persones perceptores de pensions:

➢ Pensió No contributiva per Jubilació o Invalidesa (Sol·licitar-la a les oficines d’Afers Socials i 

famílies)

➢ Pensió Estatal de Jubilació

➢ Incapacitat Permanent

➢ Viudetat

➢ Orfandat 

Imports inferiors als fixats per l’umbral d’ingressos per accedir a la RGC



Renda Garantida - Reclamació Prèvia

Documentació 

- DNI / NIE

- Carta de Resolució

- Escrit firmat per la persona sol·licitant fent les al·legacions 

corresponents

- Documents que acreditin la situació

Enviar correu electrònic a l’oficina del SOC de referència



Prestacions del Servei Público de 
Empleo (SEPE)

El SEPE és l’Organisme Autónom encarregat de la 
gestió i control de les prestacions per 

desocupació 



Prestacions per desocupació 

❖ Atur 

❖ Subsidis:

➢ Subsidi per desocupació: amb / sense responsabilitats familiars

➢ Subsidi per majors de 52 anys

➢ Subsidi per sortida de centre penitenciari 

❖ Renta Activa d’Inserció 

➢ Dones víctimes de Violència de Gènere o Violència Domèstica

➢ Persones amb un reconeixement de grau de discapacitat

➢ Persones aturades de llarga duració 



Prestacions del Servei Estatal Público Empleo 



Prestacions del Servei Estatal Público Empleo 



Prestacions per desocupació - Atur 

❖ Inscripció al SOC com a demandant d’Ocupació - DARDO

❖ Haver treballat i cotitzat almenys 1 any

❖ No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball

❖ No tenir l’edat de jubilació 

❖ No realitzar una activitat per compte propi (autònom/a) a temps complert, excepte 

que sigui possible la compatibilitat si així ho estableix un programa de foment de 

treball. 

PLAÇ: 15 dies hàbils a partir del dia següent a la data de l’acomiadament o finalització de contracte 



Prestacions per desocupació - Subsidi per 
desocupació

❖ Inscripció al SOC com a demandant d’Ocupació - DARDO

❖ Haver treballat i cotitzat almenys 3 MESOS amb responsabilitats familiars i 

i 6 MESOS sense responsabilitats familiars. 

❖ No percebre rentas de qualsevol tipus superior al 75% del salari mínim 

interprofessional, sense comptabilitzar les part proporcional de dos pagues 

extraordinàries. 

PLAÇ: 15 dies hàbils a partir del dia següent a la data de l’acomiadament o finalització de contracte 



Prestacions per desocupació - Subsidi per 
desocupació + 52 anys

❖ Tenir 52 anys o més

❖ Estar inscrit com a demandat d’ocupació- DARDO

❖ Haver esgotat atur o subsidi

❖ Haver cotitzat per jubilació durant 15 anys, 2 dels quals han d’estar dins dels últims 

15 anys.

❖ Compromís d’activitat de recerca activa d’ocupació

❖ No tenir rentas de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del SMI

PLAÇ: 15 dies hàbils a partir del dia següent a la data de finalització de prestació o cumplir 

requisits



Prestacions per desocupació - Subsidi per 
desocupació sortida centre penitenciari

❖ Sortir de C.P sempre que la privació de llibertat sigui superior a 6 mesos 

❖ Trobar-se en situació de desocupació

❖ Inscriure’s com a demandant d’ocupació (Plaç: 1 mes des de la sortida de C.P)

❖ No rebutjar una oferta de feina ni negar-se a participar, excepte: Causa justificada 

❖ No tenir dret a la prestació contributiva de desocupació

❖ No tenir rentas de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del SMI

PLAÇ: 30 dies per inscriure’s com a demandant d’ocupació. El plaç per presentar la sol·licitud és 

de 15 dies hàbils a partir del dia següent del compliment del mes d’espera.  



Prestacions per desocupació - Renta Activa Inserció 
RAI

❖ Víctima de violència de Gènere

➢ Acreditar a través de l’administració competent la condició de víctima de V.G. o V.D.

➢ Estar inscrita com a demandant d’ocupació - DARDO

❖ Persona amb Discapacitat 

➢ Acreditar préviament al SOC la realització de 3 accions de recerca activa de feina 

(BAE)

➢ Reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior 33%

➢ Haver extingit una prestació contributiva / subsidi per desocupació, excepte per 

sanció

➢ Inscripció a com a demandant d’ocupació 12 mesos o més



Prestacions per desocupació - Renta Activa Inserció 
RAI

❖ Persona aturada de llarga durada

➢ Acreditar préviament al SOC la realització de 3 accions de recerca activa de feina 

(BAE)

➢ 45 anys d’edat o més

➢ Haver extingit una prestació contributiva / subsidi per desocupació, excepte per 

sanció

➢ Inscripció a com a demandant d’ocupació 12 mesos o més



Dubtes i preguntes



Julia Torres 
Eli Llucià

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ


