Ciutadania. Despeses bàsiques i serveis de proximitat
1.1 Renda social garantida (RESOGA) extraordinari per ciutadans en
situació de vulnerabilitat

Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Ampliació dels beneficiaris de la Renda Social Garantida. Es
tracta d’una prestació econòmica dirigida a la cobertura de les
despeses bàsiques de les persones, famílies i altres nuclis de
convivència que es troben en situació de necessitat.
GOIB - Conselleria d’Afers Socials i Esports
Nuclis familiars en situació de vulnerabilitat i que no tenen cap
altre ingrés.

Entre 431,53 € fins 776,58 €
Vigència inicial de 2 mesos, des de dia 1 d’abril de 2020,
prorrogables.
Requisits
- El titular de la prestació ha de ser més gran de 18 anys.
- Les persones destinatàries de la prestació han de residir de
manera efectiva a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.
- El nucli familiar no ha de disposar de cap ingrés econòmic o, en
cas de disposar-ne, aquests ingressos han de ser inferiors a
l'import que els correspondria d'acord amb el barem de la renda
social garantida, indicat en l'annex de la Llei 5/2016, de 13 d’abril,
de la renda social garantida.
- Les persones destinatàries de la prestació no han de tenir dret
a percebre altres prestacions públiques.
- Les persones destinatàries de la prestació no poden ser
beneficiàries de la renda social garantida o de la renda mínima
d'inserció com a membres d'un altre nucli familiar
- Les persones destinatàries de la prestació han d'estar al corrent
en el pagament de les obligacions derivades de l'aplicació de
l'article 23 de la Llei 5/2016.
Documentació - Sol·licitant i/o parella sense DNI/NIE: Original i fotocòpia del
passaport.
- En cas de fills a càrrec amb progenitors divorciats o
separats (amb o sense vincle legal): Original i fotocòpia de la
sentència on es recull el règim de custòdia del menor.
- En el cas de menors en règim de tutela o acolliment:
Original i fotocòpia del document de tutela o acolliment del
menor.

Més
informació
web oficial

Sol·licitud

Suport

- En cas de canvi de domicili en els darrers 6 mesos de
persones que tinguin persones amb discapacitat al seu
càrrec, siguin víctimes de violència de gènere, es trobin en
procés de separació, divorci o amb conflictes familiars que
impliquen una separació immediata del nucli familiar:
Original i fotocòpia del document acreditatiu corresponent.
- En el cas d’actuar amb representant legal: Original i
fotocòpia DNI/NIE/CIF del representant i original i fotocòpia del
document de representació.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4134417&coduo=3
349&lang=ca
http://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/ca/pagina_de_inici
-86203/?campa=yes
- Per tramitar la renda social garantida de caràcter extraordinari
s’ha de posar en contacte amb els SERVEIS SOCIALS DEL
MUNICIPI ON RESIDEIX.
- Les sol·licituds d'inici del procediment regulades en l'apartat 1
de l'article 12 de la Llei 5/2016, les han de presentar, en
representació dels interessats, els treballadors socials dels
serveis socials municipals o els treballadors socials de les entitats
inscrites al Cens d'organitzacions del tercer sector de les Illes
Balears.
Model de sol·licitud:
https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4134436
- A la sol·licitud s'ha d'adjuntar l'informe del professional.
Telèfon d’atenció a la ciutadania: 971177272

