FULL INFORMATIU DE RENDA GARANTIDA DE LA CIUTADANIA
(Llei 9/2007, de RGCCV)

1. CONCEPTE DE LA RGC
La Renda Garantida de Ciutadania es configura como el dret a una prestació econòmica gestionada por la
xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure
de manera activa la seua inserció soci laboral i la finalitat del qual és prestar un suport econòmic que
permeta afavorir la inserció soci laboral de les persones que manquen de recursos suficients.

2. PUNTS D’ATENCIÓ DIRECTA AL CIUTADÀ
En els respectius centres socials de la seua ciutat, segons el lloc de residència.

3. REQUISITS DELS DESTINATARIS
Podran ser destinataris de la RGC tots/es aquells/es membres de la unitat familiar o de convivència en els
que concórreguen necessàriament les següents circumstàncies:






Haver estat EMPADRONAT en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana al menys durant
24 mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la sol·licitud.
Conviure en una LLAR INDEPENDENT.
Haver SOL·LICITAT prèviament, dels organismes corresponents, les PENSIONS I/O
PRESTACIONS A QUE TINGUEN DRET.
NO HAVER CAUSAT BAIXA VOLUNTÀRIA no justificada al seu treball, per compte propi o aliè,
dins dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud de Renda Garantida.
NO CONCÓRRER EN cap de les INCOMPATIBILITATS descrites en la Llei 9/2007, de RGCCV
(Veure apartat 5).

4. REQUISITS DELS TITULARS
Podran ser titulars de la RGC aquells que, complint algun dels requisits anteriors, es troben en alguna de
les següents situacions:






Persones que tinguen una edat igual o superior als 25 i inferior als 65 anys.
Persones d’entre 18 i 24 anys (ambdós inclosos) que acrediten tenir al seu càrrec menors d’edat
o discapacitats.
Persones menors d’edat legalment emancipades, que acrediten tenir al seu càrrec menors d’edat
o discapacitats.
Dones embarassades menors de 25 anys, que no visquen en el si d’una unitat familiar i
residisquen en una llar independent.
Persones de 18 a 24 anys (ambdós inclosos) que hagen estat subjectes en la Comunitat
Valenciana, en els anys anteriors a la majoria d’edat, al Sistema de protecció i al Sistema judicial
de reforma.

5. INCOMPATIBILITATS
La RGC estarà subjecta a les següents incompatibilitats:






Sols es podrà concedir UNA PRESTACIÓ POR CADA UNITAT FAMILIAR o de convivència, i
per a la mateixa llar independent.
L’existència de BÉNS de qualsevol naturalesa que, per les seues característiques, siguen
SUFICIENTS PER A ATENDRE LA SUBSISTÈNCIA. La titularitat o usdefruit de l’habitatge
habitual no implica necessàriament la denegació de la prestació.
La inclusió del titular de la prestació en el PROGRAMA DE RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ del
Ministeri de Treball i Afers Socials, o qualsevol altre que el substituïsca, mentre dure la prestació
del mateix.
La persona titular o qualsevol altre beneficiari que perceben o hagen percebut en l’últim any
qualsevol tipus de PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA PÚBLICA DE FORMA INDEGUDA.
Quan un dels membres de la unitat familiar o de convivència tinga dret igualment a percebre una
pensió compensatòria i/o alimentosa i no la reba, sense haver fet ús dels seus drets per a
percebre-la, o renuncie voluntàriament a la seua percepció.

6. QUANTÍA
La quantia de la Renda Garantida de la Ciutadania estarà en funció dels ingressos de la unitat familiar o
de convivència i del nombre de membres que la composen.

7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Haurà de presentar-se la següent documentació de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar,
inclòs el sol·licitant, quan siga exigible que dispose de la mateixa:









Sol·licitud segons model de l’Ajuntament
Document nacional d’identitat, passaport, certificat de residència o targeta de residència.
Llibre de família
Certificat de pensions o certificat negatiu de pensions (INSS) (C/ Plus Ultra, 32-34; Finca Verda)
Certificat de percepció de prestacions de l’INEM i targeta de demanda d’ocupació (DARDE) (C/
Jaume II, 41; Tel. 962 861 195)
Certificat de vida laboral (Tel. 901 502 050)
En cas d’estar treballant per compte aliè, nòmina dels dos últims mesos treballats
En cas de ser treballador autònom, declaració de l’IVA del trimestre anterior a la data de la
sol·licitud.

Casos especials


En cas de separació judicial o divorci, fotocòpia de la sentència i conveni regulador.



En cas de víctimes de violència familiar, denúncia formal davant el Jutjat.



En cas de privació de llibertat, informe de la presó o qualsevol altra documentació que acredite la
situació (resolució judicial, etc.)



En cas de menors de 25 anys embarassades, informe mèdic.

