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QUÈ ÉS:  La renda social garantida (RESOGA) de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les
situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o
altres nuclis de convivència.  

• De caràcter fnalista.  
• Exclosa de l'àmbit d'aplicació de la normativa general de subvencions.  
• Subsidiaria de l'ingrés mínim vital i de la resta de prestacions fnançades per l'Administració General de l'Estat. 
• És una prestació de dret subjectiu. 
• Garanteix un nivell mínim de renda.
• És intransferible. 
• No condicionada a l'obligació de participar en activitats d'inserció social o laboral.

BENEFICIARIS:  Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no
tenguin dret a percebre l'ingrés mínim vital, que compleixin els requisits establerts en l'article 20 i que estiguin en alguna de
les situacions següents:

a) Persones de més de 23 anys i menys de 65 anys, soles o integrants d'una unitat de convivència.
b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els requisits per ser benefciàries de cap pensió 
contributiva o no contributiva, soles o com a membres d'una unitat de convivència.

Requisits
a) Que hagin sol·licitat l'ingrés mínim vital i  tenguin la resolució desestimatòria, i  ingressos inferiors a la
quantia de la renda social garantida.
b) Empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud.
c) Que acreditin  una  residència  a  les  Illes  Balears  amb un mínim de dotze  mesos.  Aquest  requisit  no
s'exigirà en els casos següents:

i. Les persones menors d'edat incorporades a una unitat de convivència per motius de naixement,
adopció, guarda amb fns d'adopció o acolliment familiar permanent.
ii. Les persones víctimes de tracta d'essers humans o explotació sexual. 
iii. Les dones víctimes de violència masclista.
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d) Estar en situació de vulnerabilitat econòmica (article 17) per no tenir rendes o ingressos sufcients.
e) Que cap membre de la unitat de convivència tengui dret a percebre altres prestacions públiques, l'import
de les quals iguali o superi la prestació econòmica de la renda social.
f) Que  no  hagi  renunciat  (qualsevol  membre)  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.
g) Que la persona sol·licitant no sigui benefciària de la renda social garantida o de l'ingrès mínim vital com a
membre d'una altra unitat de convivència.

La  Renda  Social  Garantida  regulada  pel  Decret  llei  10/2020,  es  disposa  en  l'article  23.3  que  les  quanties  s'han
d'actualitzar  d'acord  amb  l'actualització  de  l'ingrés  mínim  vital.  Aquesta  actualització  s'ha  produït  a  través  dels
pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021,aprovats per la Llei 11/2020, de 30 de desembre (BOE núm. 341, de 31
de desembre de 2020), de manera que les quanties per a l'any 2021 són les que es detallen a continuació:

UNITAT DE CONVIVÈNCIA IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL

Un adult 469,93 € 5.639,20 €

Un adult i un menor 714,30 € 8.571,58 €

Un adult i dos menors 855,28 € 10.263,34 €

Un adult i tres o més menors 996,26 € 11.955,10 €

Dos adults 610,91 € 7.330,96 €

Dos adults i un menor 751,89 € 9.022,72 €

Dos adults i dos menors 892,87 € 10.714,48 €

Dos adults i tres o més menors 1.033,85 € 12.406,24 €

Tres adults 751,89 € 9.022,72 €

Tres adults i un menor 892,87 € 10.714,48 €

Tres adults i dos o més menors 1.033,85 € 12.406,24 €

Quatre adults 892,87 € 10.714,48 €

Quatre adults i un menor 1.033,85 € 12.406,24 €

Altres 1.033,85 € 12.406,24 €

Respecte del complement econòmic per a benefciaris de pensions no contributives, actualment queda regulat en el
Decret llei 10/2020, en el capítol II, article 47.1: «El complement de les pensions no contributives es calcula afegint un
màxim del 24,91 %, en funció dels ingressos declarats, a la quantia resultant de la pensió». Així,  fets el càlculs,
d'acord amb la regulació corresponent, el complement màxim per a l'any 2021 queda establert en 117,00 €..

MARC NORMATIU:  
Resolució de la consellera d’Afers Socials i  Esports de 12 de gener de 2021 per la qual s’actualitzen les quanties  
corresponents a la prestació econòmica de la renda social garantida i del complement per a benefciaris de pensions 
no contributives de l’exercici 2021

ENLLAÇ: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11332/644413/resolucio-de-la-consellera-d-afers-
socials-i-espor

Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.106, de 
16 de juny de 2020) 

ENLLAÇ: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11209 
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