
REQUISITS:REQUISITS:  
 En general, tenir 25 anys. En 

alguns supòsits,  18 anys. 

 Cal estar empadronat/ada o   
tenir la residència efectiva en   
qualsevol municipi del País 
Valencià durant  un temps 
determinat.  

 En el cas de persones        
refugiades, asilades i les   
víctimes de violència de    
gènere o d’explotació sexual o 
tràfic no s’exigeix temps   
mínim de residència. 

 No tenir recursos econòmics 
o, en cas de disposar–ne 
d’algun, que aquests siguen 
inferiors a la quantia mensual 
de la modalitat de Renda  
Valenciana d’Inclusió. 

 No disposar de béns mobles o 
immobles, distints als del 
domicili habitual. 

 No han d’ocupar plaça      
residencial. 

 Tot i no complir tots els    
requisits establits, si          
concorren circumstàncies 
extraordinàries que facen 
considerar que la persona es 
troba en situació d'especial 
vulnerabilitat, pot accedir a la 
prestació. 

Es defineix com un dret a una prestació econòmica i/o un procés d'inclusió social dirigit a cobrir les 
necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida i  combatre l'exclusió i la vulnerabilitat social. 

RENDA RENDA COMPLEMENTÀRIACOMPLEMENTÀRIA  
D’INGRESSOSD’INGRESSOS  PERPER  

PRESTACIONSPRESTACIONS:  
Prestació econòmica periòdica, dirigida a complementar el 
nivell d'ingressos de la unitat de convivència que, tot i      
disposar d'ingressos procedents de pensions o prestacions 
socials, té un nivell mensual de recursos econòmics que resul-
ten insuficients per a fer front a les despeses associades al 
manteniment d'un vida digna i que no  consegueixen l'import 
per a aquesta modalitat de renda.   
 No comporta la subscripció d'acord d'inclusió social.  
  

Prestacions que poden ser Prestacions que poden ser 
complementades:complementades:  
 Pensions no contributives d'invalidesa i de jubilació (PNC). 
 Prestació del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS). 
 Prestació de la Renda Activa d'Inserció (RAI) per a     
víctimes de violència de gènere o domèstica.  

Quantia: Quantia: S'estableix segons els membres de la unitat 
de convivència i els recursos econòmics d'aquesta.  

Per a 2019: màxim 159,98 Per a 2019: màxim 159,98 €€ (PNC i  (PNC i 
FAS), 559,73 FAS), 559,73 €€ (RAI) (RAI)  

  
  

RENDA RENDA DEDE  GARANTIAGARANTIA  
D’INGRESSOSD’INGRESSOS  MÍNIMSMÍNIMS:  

 Prestació periòdica dirigida a les unitats de convivència 
en situació o risc d'exclusió social el nivell dels recursos    
econòmics de les quals no arribe a l'import corresponent de 
la renda de garantia d'ingressos mínims, i resulte insuficient 
per atendre les despeses associades a les necessitats        
bàsiques de la vida diària. 
 No comporta la subscripció d'acord d'inclusió social. 
 
 

Quantia: Quantia: S'estableix segons els membres de la unitat 
de convivència i els recursos econòmics d'aquesta.  
  
Per a 2019: des de 315 Per a 2019: des de 315 €€ fins a 618,75  fins a 618,75 €€  

  
  
  
MÉS MÉS   
INFORMACIÓ:INFORMACIÓ:  
 

 Serveis socials municipals. 
 
 Telèfon 012 i 963866000              
(Conselleria). 
 
 Web de la Conselleria: 

http://www.inclusio.gva.es/
ca/web/integracion-
inclusionsocial-
cooperacion/renta-
valenciana-de-inclusion-rvi 
 

 Secretaria de Política Social de 
CCOO PV. 

 Pl. Nàpols i Sicília, 5-3r. 
València. 

 963882100 
 politicasocial@pv.ccoo.es 
 www.pv.ccoo.es/

Politica_social 
 
 

RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ 

RENDA RENDA DEDE  GARANTIAGARANTIA  
D’INCLUSIÓD’INCLUSIÓ  SOCIALSOCIAL: :   

 Prestació periòdica dirigida a garantir el dret a la     
inclusió a les unitats de convivència en situació o risc      
d'exclusió social el nivell dels recursos econòmics de les 
quals no arribe a l'import corresponent de la renda de    
garantia d'ingressos mínims, i resulte insuficient per atendre 
les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida 
diària. 
 Se subscriu voluntàriament l'acord d'inclusió social.  
 

Quantia: Quantia: S'estableix segons els membres de la unitat 
de convivència i els recursos econòmics d'aquesta.  
 

Per a 2019: des de 630 Per a 2019: des de 630 €€ fins a 1237,50  fins a 1237,50 €€  
  
  
  

RENDA RENDA COMPLEMENTÀRIACOMPLEMENTÀRIA  
D’INGRESSOSD’INGRESSOS  DELDEL  TREBALLTREBALL.  

NO VIGENT FINS 23/4/2020 
 

COMPLEMENTS DE COMPLEMENTS DE TOTESTOTES LES  LES 
RENDESRENDES::  

Totes aquestes prestacions poden comportar l'accés a 
diverses ajudes addicionals: de lloguer, de quota         

hipotecària i de subministraments energètics bàsics.  
  

  
ON ES TRAMITEN?ON ES TRAMITEN?  

  

RENDA COMPLEMENTÀRIA D’INGRESSOS PER           
PRESTACIONS:  

Des de les direccions territorials de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives.  

RESTA:  
Des dels serveis socials municipals. 

  


