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La Renda garantida de ciutadania 
Anàlisi de la seva implementació  a la comarca 

 
 
La Renda garantida de ciutadania de Catalunya (RGC) és el resultat d’una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) impulsada el 2012 per un gran nombre d’entitats cíviques, sindicals, partits i 
moviments socials, amb un amplíssim suport ciutadà, fruit de la necessitat de donar resposta a 
la situació de moltes persones que en el context de crisi d’aquells anys no disposaven dels 
mínims ingressos suficients per viure.  El punt de partida de la iniciativa era contrarestar la 
reforma restrictiva de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) que es va implantar l’any 2011, en un 
moment de forta crisi econòmica i increment sostingut de l’atur, la vulnerabilitat social i la 
pobresa extrema a Catalunya.  
 
Després d’un llarg període de negociacions, la RGC va ser aprovada per unanimitat al Parlament 
de Catalunya al juliol de 2017. D’aquesta manera, va poder tirar endavant aquesta nova mesura 
entesa com una prestació social de naturalesa econòmica, de percepció periòdica i que s’ha anat 
implementant gradualment des del 15 de setembre de 2017 fins a l’actualitat 2020.  
 
Per tant, actualment ja fa tres anys ja de la seva implementació i el seu objectiu,  garantir que 
tota la ciutadania de Catalunya pugui sostenir les despeses essencials pròpies i de la unitat 
familiar1, segueix més vigent que mai, i més tenint en compte tot l’impacte socioeconòmic de 
la Covid-19 . 
 
En aquesta Nota Informativa farem una ullada a la seva evolució en aquests darrers tres anys, 
tant amb relació a l’àmbit català com a la nostra comarca, d’acord a les dades que difon el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 
De què parlem? Context normatiu 
 
Com he dit, l’objectiu de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és ser la prestació social a 
través de la qual assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es 
troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la 
societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.  
 
La Llei14/2017 de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania estableix la RGC com un dret 
subjectiu i, per tant, no depenent de la disponibilitat pressupostària. 
 

                                            
1 1 Els titulars de drets econòmics derivats de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, passen a percebre la RGC. 
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L'RGC no és un dret universal, com si ho podria ser la Renda Bàsica Universal, de la qual també 
se n’està parlant molt en els moments actuals i que també hem analitzat des de l’Observatori-
Centre d’Estudis2. 
 
 Com a prestació social que és consta de dues prestacions econòmiques: 
• Una  garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei. 
• Una complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió 
social     o d'inserció laboral, amb la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar 
la prestació. 
 
Per percebre la renda garantida de ciutadania cal complir els requisits següents:  

• Tenir més de 23 anys (més de 18 anys en casos concrets). 
• Estar empadronat a Catalunya.  
• Acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya dels 24 mesos anteriors a la 
data de presentació de la sol·licitud.  
• No haver disposat d’ingressos, rendes o recursos econòmics mínims durant els 2 mesos 
anteriors a la sol·licitud.  
• No treballar, excepte els sol·licitants monoparentals amb feina a temps parcial. 
• No disposar de patrimoni més enllà de l’habitatge habitual.  
• No ser beneficiari d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent 
de tipus social, sanitari o sociosanitari. 

 
La seva durada és il·limitada, sempre que persisteixi la situació de necessitat. El compromís 
d'inclusió social o d'inserció laboral es revisa anualment i cada dos anys, caldrà renovar la 
sol·licitud de RGC.  
 
La RGC s'estableix com a la darrera xarxa de protecció social. Per tant, la RGC és subsidiària de 
tots els ajuts de qualsevol administració. Són compatibles amb la RGC (i, per tant, no computen 
com a ingressos per a determinar el llindar econòmic) les prestacions econòmiques, públiques i 
privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a evitar 
desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que 
existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la RGC.  
 
Els perceptors d'ajuts i prestacions estatals d'atur, ajuts de foment a l'ocupació i els perceptors 
de pensions contributives i no contributives de la seguretat social poden demanar un 
complement que els permeti arribar a la quantia de la RGC vigent. També és compatible amb 
l’Ingrés Vital Mínim3 

                                            
2 Podeu consultar la Nota Informativa sobre Renda Bàsica Universal a: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-

centre-destudis/2124-lobservatori-centre-destudis/publicacions/la-renda-basicauniversal.html 
3    El Decret Llei 28/2020, de 21 de juliol, adopta mesures per harmonitzar la RGC amb l'ingrés mínim vital. Aquesta 

norma regular alguns aspectes tècnics del trànsit de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) cap a l’Ingrés 
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El llindar de renda i l’import de la RGC s'estableixen d'acord amb el percentatge de l'indicador 
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)  que estigui vigent a cada moment4.  
 
Taula 1. Desplegament de la llei de RGC. Imports de la prestació 

Nota: Els imports corresponen a la prestació garantida + complementària d’inserció (150 € / mes), condicionada a la 
signatura i el compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral. 
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 
 
La Implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. Context català 
 
 
L’any 2020, a Catalunya, la RGC ha augmentat l’atenció a les persones en prop d’un 22%, 
quan ha arribat a un total de 150.215 destinataris totals  a 31 de desembre, davant els 123. 
879 de principis d’any. Cal tenir en compte que com a destinataris totals entenem les 
persones beneficiàries i les persones titulars de la prestació .  
 
Malauradament, l ’inici de la pandèmia de la COVI-19 s’ha traduït en un augment de 
sol·licituds d’RGC, accelerant l’augment de noves persones beneficiàries entre abril i juliol, 
quan es va arribar a una mitjana de prop de 3.000 nous perceptors mensuals. El creixement 
més alt s’ha donat entre setembre i desembre, amb uns 3.300 beneficiaris nous de mitjana 

                                            
Mínim Vital (IMV) i a l’inrevés, intentar minimitzar l’afectació a la ciutadania i harmonitzar les regulacions de les 
prestacions socials afectades per la implementació de l’IMV. 

 
4   Per a l'exercici 2020, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de 

renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Mentre no s'aprovi la 

Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2021, continua vigent el valor de 
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2020. 
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mensual, gairebé triplicant els 1.200 dels mesos anteriors a la pandèmia. Des de l’inici 
d’aquesta crisi sanitària global s’han sumat més de 23.770 nous beneficiaris. 
 
Com podem veure al gràfic, l’evolució des de l’any 2018 (el primer any en que la RGC es va 
pagar de forma sencera) les xifres de persones destinatàries de la Renda han anat creixent 
de forma més o menys moderada, amb cert alentiment de les xifres l’any 2019 i l’acceleració 
que comentàvem a partir del primer trimestre de l’any 2020.  
 
Gràfic 1.  
 

 
 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
 
A la taula següent es poden veure els titulars, beneficiaris i destinataris de la renda garantida i 
dels complements de prestacions i pensions estatals i la seva evolució mensual durant l’any 
2020, d’acord als expedients vigents que s’han treballat a Catalunya. 
 
D’acord a les dades, el mes de desembre de 2020 amb més de 150.00 persones en situació de 
vulnerabilitat eocnòmica i per tant aquest tipus d’ajut s’està convertint en una eina clau contra 
la pobresa creixent en el context actual. La variació pel que fa a la xifra total  de destinataris de 
la RGC ha crescut en un 21% entre el mes de gener i desembre del 2020. L’increment de noves 
persones beneficiàries es veu clarament entre els mesos d’abril i setembre, quan es va arribar a 
una mitjana d’increment al voltant dels 3.000 nous perceptors mensuals. 
Taula 1.  
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Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
Si donem una ullada a les dades de la taula següent, on es resumeixen les principals variables 
sociodemogràfiques de les persones perceptores de la RGC (pel conjunt de Catalunya), veiem 
com el perfil és bàsicament el d’una dona, de mitjana edat (entre 35 i 50 anys majoritàriament),  
que viu sola o amb fills a càrrec: 
 
 
  

Nombre de titulars, beneficiaris i destinataris de la renda garantida de ciutadania (RGC) i dels complements de 

prestacions i pensions estatals. Evolució mensual durant l'any 2020 a Catalunya. (Expedients vigents)

Titulars RGC i 

complements 

per a persones 

activables (1)

Destinataris RGC 

o dels 

complements 

per a persones 

activables (1)

Titulars dels 

complements 

per a persones 

no activables (2)

Destinataris 

totals RGC (3) VARIACIÓ

Gener 32.507 76.510 47.369 123.879

Febrer 32.899 77.747 47.474 125.221 1.342

Març 33.304 78.603 48.008 126.611 1.390

Abril 33.779 79.846 47.855 127.701 1.090

Maig 35.245 83.386 48.145 131.531 3.830

Juny 36.455 86.111 48.462 134.573 3.042

Juliol 37.368 87.852 48.646 136.498 1.925

Agost 37.582 88.385 48.728 137.113 615

Setembre 39.371 92.634 48.462 141.096 3.983

Octubre 40.625 95.033 48.491 143.524 2.428

Novembre 42.393 98.539 48.494 147.033 3.509

Desembre 44.020 101.820 48.395 150.215 3.182

Mitjana mensual 37.129 87.206 48.211 135.416

Nota: (1)
 Membres de les unitats familiars dels titulars d'RGC o complements de prestacions per a persones activables

           (2) 
Perceptors de complements de pensions no contributives o d'altres prestacions estatals unipersonals

           (3)
 Les persones destinatàries engloben les persones titulars i les beneficiàries
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Taula 2. 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
 
L’evolució de les dades al Vallès Oriental 
 
D’acord a les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a data 31 de desembre 
de 2020, hi havia 4.830 persones perceptores de la renda garantida de ciutadania. La xifra 
suposa un increment del 32% respecte a l’any 2019. Si comparem l’increment de variació del 
2019 respecte al 2018 la xifra no va arribar a incrementar-se per damunt del 5%. Aquesta 
diferència doncs posa en relleu l’augment excepcional de les persones destinatàries aquest 
darrer any, i molt especialment a l’inici del segon trimestre de l’any. 
 

Valor % distribució

Per sexe 44.020

Homes 17.411 39,6%

Dones 26.609 60,4%

Per edat 44.020

Menors de 23 anys 367 0,8%

De 23 a 34 anys 6.629 15,1%

De 35 a 44 anys 11.460 26,0%

De 45 a 54 anys 12.998 29,5%

De 55 a 64 anys 11.457 26,0%

De 65 i més anys 1.109 2,5%

Per número de membres de la unitat familiar

1 membre 19.022 43,2%

2 membres 9.166 20,8%

3 membres 6.197 14,1%

4 membres 4.618 10,5%

5 membres o més 5.017 11,4%

Total titulars 44.020 100%

(1)
 No inclou els titulars ni l'import executat dels complements per a persones no activables.

Perfil de les persones titulars de la RGCi de complements de prestacions i 

pensions estatals

 (Desembre 2020)
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Aquestes dades també les podem veure de forma ben visual al gràfic, on es representa l’evolució 
en el nombre de persones preceptores de la RGC al Vallès Oriental i l’increment de la taxa de 
preceptors (per cada 1.000 habitants). Així, en relació amb la població de la comarca, hi ha 
pràcticament  12 preceptors (11,7 exactament) per cada 1.000 habitants, taxa que ha augmentat 
en 2 punts percentuals (2 pp) respecte els anys anteriors. 
 
Gràfic 2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
 
Respecte a la resta de comarques metropolitanes, veiem com només hi ha dues comarques que 
es situïn per sobre de la taxa catalana, el Vallès Occidental, que registra la taxa més alta (16 
perceptors per cada 1.000 habitants) i el Maresme, que registra la xifra més similar a la mitja 
catalana (13,1 perceptor per cada 1.000 habitants). El Vallès Oriental es situa en pràcticament 
el 12 perceptors per cada mil habitants 
 
Les dades també es faciliten per unitat familiar, i en aquest sentit, és interessant veure com la 
xifra també ha anat augmentant de manera important, passant del 756 € per unitat familiar que 
es concedien l’any 2018 a 806€ l’any 2020.  Val a dir però que si analitzem les dades per 
destinatari (és a dir, en termes de persona individual), la xifra ha passat del 292,46€ al 2018 a 
336,25 €; l’increment és lleugerament més favorable per unitat familiar que a nivell individual. 
 
A la taula següent es pot veure el resum d’aquestes dades, comparades també amb el conjunt 
català. D’aquesta manera podem contextualitzar millor la realitat de la nostra comarca, d’acord 
a les dades globlals de Catalunya. Destaca el fet que si bé durant els anys 2018 i 2019 les xifres 
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es mantenien lleugerament per sota la mitjana catalana, l’any 2020 la prestació econòmica va 
arribar, tant pel que fa a unitat familiar com per persona destinatària a situar-se per damunt del 
conjunt català. 
 
Gràfic 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

 

 

 

 Les Notes Informatives són publicacions electròniques de l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès 
Oriental. Les Notes Informatives publiquen, periòdicament, informació rellevant per a la presa de decisions 
en l’àmbit del desenvolupament local al Vallès Oriental. 
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