
Import de la prestació
econòmica

· Es composa per la prestació bàsica
de caràcter periòdic, a la qual s'hi
afegiran les prestacions
complementàries de caràcter
finalista que corresponguin
en funció de les càrregues
familiars de la persona sol·licitant.

· Aquestes prestacions
complementàries es calculen en
funció de les persones integrants
del nucli familiar i d'acord amb

els percentatges següents:

30% de la quantia bàsica per la primera
persona integrant addicionals.
20% de la quantia bàsica per la segona
persona integrant addicionals.
10% de la quantia bàsica per
cadascuna de les restants persones
integrants del nucli familiar, fins
a l'import màxim previst en la barem
de la prestació.

· En cap cas el comput total de la prestació
bàsica i de les prestacions complementàries
no pot ser superior al 125% del salari mínim
interprofessional.

· L'import mínima de la renda social garantida
és del 25% de la prestació bàsica, arrodonint-
la a la centena superior.

· El barem de la prestació econòmica
de la renda social garantida, s'ha de revalorar
anualment, mitjançant resolució de
la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
d'acord amb el percentatge que a aquests
efectes s'aprovi anualment (...)

· Quan la persona sol·licitant sigui integrant
d'un nucli familiar, que convisqui en una
unitat familiar més àmplia, el conjunt de
la unitat familiar en cap cas no pot acumular,
entre els recursos propis i els que els
correspondria de l'aplicació del barem,
una quantia superior al doble del barem
corresponent al nucli familiar sol·licitant.

Situació de necessitat
per atendre

· Nuclis familiars monoparentals amb fills
menors de 18 anys.

· Nuclis familiars amb parella amb fills
menors de 18 anys a càrrec, i formats
per dos subgrups,
el de progenitors
majors de 45 anys
i la resta.

· Nuclis familiars
de parelles o altres
formes de
convivència.

· Llars
unipersonals.

*Aquests col·lectius i situacions
de necessitat poden ser modificats
o ampliats per la Cartera Bàsica
de Serveis Socials, prevista a l'article
26 de la Llei 4/2009, d'11 de juny,
de serveis socials de les Illes Balears.

Definició
i naturalesa

· És una prestació de caràcter finalista
que queda exclosa de l'àmbit d'aplicació
de la normativa general de subvencions.

· És un dret subjectiu de totes les persones
que compleixen els requisits previstos
en aquesta llei i la seva concessió no està
condicionada per disponibilitat pressupostària.

· Té caràcter subsidiari respecte d'altres
prestacions econòmiques, de manera que es
configura com a la darrera xarxa de protecció,
excepte pel que fa a l'apartat següent.

· Té caràcter complementari, respecte
de les prestacions econòmiques que puguin
correspondre a la persona titular o a qualsevol
de les persones integrants del seu nucli o unitat
familiar, fins a l'import que correspongui
percebre en concepte de renta social.

· És intransferible. No pot ser oferir-se en
garantia d'obligacions, no es pot cedir totalment
ni parcialment, ni ser objecte de compensació
o descompte —excepte per al reintegrament
de les prestacions percebudes indegudament en
els termes prevists en aquesta llei—, ni ser
objecte de retenció o embargament excepte en

els supòsits i amb els límits prevists en la
legislació general de l'Estat que hi sigui aplicable.

· S'articula com prestació econòmica
no condicionada a l'obligació de participar
en activitats d'inserció social o laboral, sense
perjudici del dret de les persones beneficiàries
de la renda a participar-hi.

· Té, com un dels seus principals objectius,
l'empoderament de les persones i la millora
de les condicions que les han dut a requerir
la prestació.
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Obligacions de les persones
destinatàries

· Destinar la quantia econòmica de la prestació de
la renda social a la finalitat per a la qual s’ha atorgat.

· Administrar els recursos disponibles de manera
responsable, amb la finalitat d’evitar l’agreujament
de la situació econòmica o de la situació d’exclusió.

· Comunicar, els canvis de situació personal
o patrimonial que puguin modificar, suspendre
o extingir el dret a la prestació.

· Reclamar qualsevol dret econòmic que els pugui
correspondre per qualsevol títol, i exercir les accions
corresponents per a fer-lo efectiu.

· Sol·licitar la prestació a la qual legalment tingui dret,
si n’és el cas, qualsevol de les persones destinatàries,

o interposar la reclamació judicial corresponent,
en el cas que tingui legalment dret a percebre una
pensió alimentària del o de la cònjuge o altres parents.

· Amb caràcter general, estar inscrites com
a demandants de feina i no rebutjar una oferta
de treball adequada.

· Reintegrar l’import de les prestacions indegudament
percebudes.

· Residir de forma efectiva i continuada a
les Illes Balears durant tot el període de percepció
de la prestació.

· Assistir a les entrevistes a què siguin citades a l’efecte
de seguiment de la situació.

· Atendre els requeriments i col·laborar
amb les actuacions de comprovació que dugui
a terme l’administració.

· Comunicar qualsevol canvi de domicili habitual
de les persones destinatàries.

· Complir totes aquelles obligacions que es prevegin
reglamentàriament.

Requisits
· Que estiguin empadronades en qualsevol dels
municipis de les Illes Balears.

· Que acreditin una residència a les Illes Balears
amb un mínim de 36 mesos d'antelació a la data
de presentació de la sol·licitud, dels quals, 24 mesos
han de ser de residència efectiva i 3 mesos, com
a mínim, han de ser immediatament abans de
la presentació de la sol·licitud.

· Que constitueixin una llar independent,
com a mínim, 6 mesos abans de la data
de presentació de la sol·licitud. Excepte per
a les persones que:

-Tenguin persones amb discapacitat al seu càrrec.
-Siguin víctimes de violència de gènere.
-Es trobin en procés de separació, divorci o amb

conflictes familiars que impliquin una separació
immediata del nucli familiar.

-Es trobin en procés de desnonament.

· Que siguin majors de 25 anys. Queden exemptes
d'aquest requisit les persones majors d'edat que

tinguin menors o persones amb discapacitat al seu
càrrec, o que siguin víctimes de violència de gènere.

· Que el nucli familiar no disposi de cap ingrés
econòmic o que, en cas de disposar-se, aquests
ingressos siguin inferiors a l'import que els
correspondria d'acord amb el barem de la renda
social garantida.

· Que la persona sol·licitant no tingui dret a percebre
altres prestacions públiques l'import de les quals
superi la prestació econòmica bàsica de la renda social.

· Que la persona sol·licitant, o qualsevol de les
persones integrants de la unitat familiar, no hagi
renunciat a una oferta de treball adequada o hagi
causat baixa voluntària a la seva feina en els tres
mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud
de la renda social garantida.

· Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària
de la renda social garantida o de la renda mínima
d'inserció com a membre d'un altre nucli familiar.

Reglamentàriament es podran establir excepcions
al compliment dels requisits.

Nucli familiar, unitat familiar
i llar independent

· S'entén per:

Nucli familiar, el grup de convivència per vincle
de matrimoni o una altra relació estable anàloga i,
si escau, els seus descendents fins al primer grau.
També s'inclouen dins aquesta definició les
famílies monoparentals.

Unitat familiar, el conjunt format per dos o més
nuclis familiars, o bé per un nucli familiar i una
o més llars unipersonals, que convien al mateix
domicili i que es troben emparentats per
consanguinitat fins al quart grau i per afinitat fins
al segon grau.

Llar independent, el marc físic de residència
permanent d'un nucli familiar, d'una unitat familiar
o d'una persona sola. En aquest darrer cas
es defineix, a més, com a llar unipersonal.

· A efectes d'aquesta llei s'equiparen a descendents
fins al primer grau les figures administratives
de tutela, acolliment i situacions anàlogues.

· Les relació de parentiu s'ha
de referir respecte de la persona
sol·licitant i, si escau, respecte
de la seva parella.

· Dins la mateixa unitat familiar
no pot haver-hi més de dos nuclis
familiars perceptors de la renda
social garantida.

· La convivència que sorgeixi per raons
d'amistat, o d'altres d'anàlogues, ha de
tenir el tractament de llar unipersonal (...)

· No es perd la condició de llar
independent quan el marc físic de
residència permanent deixa de ser ho per
causes de força major, justificades
adequadament a l'exedient.

Objecte
Regular aquesta prestació periòdica que va
dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica
i a la cobertura de les despeses bàsiques de les
persones, famílies o altres nuclis de convivència
que es trobin en situació de pobresa..

Nota: Infografia informativa sobre
la RESOGA. Per a més detalls es recomana

SEMPRE acudir a la normativa.

Servei de Planificació
i Documentació

Persones
beneficiàries

· Com a titular, la persona que sol·licita
i percep la prestació.

· Com a beneficiàries, la resta de persones que
formen part del nucli familiar de les persona titular.
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