
 

Què he de fer si percebo la Renda Garantida de 

Ciutadania (RGC) i... 

Trobo feina? 

Si una persona perceptora de la Renda Garantida comença a treballar ho ha de comunicar a l’Oficina 

de Treball, independentment de la durada i del tipus de contracte. Ho pot fer enviant un e-mail a 

bustiargc_barbera.soc@gencat.cat adjuntant una còpia del contracte, una nòmina i una còpia del 

DNI o NIE. 

Si el sou percebut en aquesta feina està per sota del que et correspondria percebre amb la Renda 

Garantida per a la teva situació, continuaràs cobrant la part que falta per arribar a la quantitat que 

et correspon.  

Si amb el sou d’aquesta feina superes la quantitat de RGC que et correspon, la RGC quedarà suspesa 

(no extingida) i seguiràs rebent la prestació complementària de la RGC (150€) durant 6 mesos. No 

obstant si passats 12 mesos continues treballant, la RGC quedarà extingida i caldrà fer una nova 

sol·licitud si escau. 

Vull reactivar la Renda Garantida perquè he estat treballant? 

La reactivació de la Renda Garantida un cop finalitzat un contracte de treball no és automàtica. S’ha de 

sol·licitar al mail bustiargc_barbera.soc@gencat.cat enviant el document de finalització de contracte. És 

molt important que tornar-se a donar d’alta al SOC com a demandant d’ocupació.  

 

Vull viatjar a l’estranger? 

Si una persona perceptora de la Renda Garantida ha de viatjar a l’estranger, cal que ho comuniqui a 

l’Oficina de Treball per que en tingui constància. Ho pot fer al e-mail mireia.masnou@gencat.cat indicant 

les seves dades personals i enviant una còpia del seu DNI o NIE. El període màxim d’absència és d’un 

mes. 

 

I recorda que: 
 

 

Tens fins a un mes per comunicar qualsevol canvi en la teva situació personal, familiar, 

patrimonial, d’habitatge o laboral, que pugui afectar al cobrament de la RGC. 

Si tens dret a percebre qualsevol altre tipus de prestació o ajut com l’Ingrés Mínim Vital, 

subsidi per desocupació, Renda Activa d’Inserció o ajuda a majors de 52 anys has de sol·licitar-

la obligatòriament i si se’t concedeix, la RGC et complementarà la quantitat que falti per 

arribar al que et correspon. 

Si perceps la Renda Garantida i la prestació complementària d’activació i inserció has de 

participar en accions de millora de l’ocupabilitat i cerca de feina per mantenir l’ajuda  
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