
Prestació complementària per a pensionistes de la m odalitat no contributiva (jubilació i invalidesa)

És una prestació destinada a complementar la Pensió No Contributiva (PNC) per a aquelles persones que no es poden incorporar al món del treball

Requisits

Prestacions de la Llei 13/2006 – any 2017

�Ser beneficiari/ària de Pensió no contributiva                    

�Residir legalment a Catalunya.

�No realitzar cap activitat laboral.

�No ser usuari/ària d’una prestació de serveis d’acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa anàloga i no estar ingressades en un centre penitenciari 
en règim ordinari o tancat.
�Acreditar unes rendes (excepte la PNC i la RMI) que no excedeixin el 25%, en còmput anual, de l’import de la PNC. Per a l’any 2017 són 1.291,15 €

Prestació per atendre les necessitats bàsiques

És una prestació adreçada a determinades persones que cobreix les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial. Es reconeixerà només 
quan la persona compleixi els requisits establerts i no tingui dret a qualsevol altra prestació econòmica dels sistemes públics de previsió, contributius o no.

�Ser major de 65 anys, o tenir entre els 18 i els 65 anys i tenir una
discapacitat igual o superior al 65%.

�Tenir 5 anys mínims de residència legal a Catalunya dels quals 2 han
d’ésser immediats a la data de la sol·licitud (excepte les persones que
acreditin la condició de català retornat).

�No siguin perceptores de prestacions de la modalitat contributiva o
no contributiva o de pensions a càrrec de qualsevol dels règims
integrats en el sistema de la Seguretat Social o altres organismes
públics.

�No realitzar cap activitat laboral.

�No ser usuari/ària d’una prestació de serveis d’acolliment residencial,
sanitari, o de naturalesa anàloga i no estar ingressades en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat.

�No superar el límit d’ingressos establert.

Quantia - És variable i depèn dels ingressos personals del beneficiari i
dels ingressos dels familiars amb qui convisqui. Per al 2017 la quantia
màxima és de 537,98 € mensuals per 12 mensualitats a l’any.

Membres  unitat  familiar Límit ingressos anuals

1 7.967,73 €

2 10.358,05 €

3 12.748,37 €

4 15.138,69 €

5 17.529,00 €

6 19.919,33 €

7 22.309,64 €

8 24.699,96 €
Unitat familiar – La unitat familiar està formada per la persona
beneficiària, el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, avis, nets, germans,
sogres, gendres, joves, cunyats) que convisquin en el mateix domicili.

Els membres de la unitat familiar (excepte el beneficiari) afectats per
una discapacitat del 33% o superior computen com dos.

Quantia – És variable i depèn dels ingressos personals del beneficiari. Per al 2017 la quantia màxima és de 107,60 € mensuals per 12 mensualitats. 

Requisits



Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

És una prestació adreçada a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que
el/la cònjuge o el familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (pare/mare, fill/fi lla, germà/germana, nét/néta, avi/àvia) amb qui compartia
despeses ha mort. Té com a finalitat garantir l’ús de l’habitatge habitual.
Requisits
�Residir legalment a Catalunya.

� Mantenir les despeses de la llar amb els propis ingressos.

�Acreditar haver de fer front amb llurs únics ingressos al manteniment de la llar habitual (llum, aigua, gas...).

�Tenir uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a 8.985,79 €
�No ser usuari/ària d’una prestació de serveis d’acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa anàloga i no estar ingressades en un centre penitenciari
en règim ordinari o tancat

Obligacions del beneficiari 

Un cop reconegut el dret a qualsevol prestació de la Llei 13/2006 queda
obligat a comunicar per escrit qualsevol canvi que pugui comportar
modificació, suspensió o extinció de la prestació dins del mes següent
que hagi tingut lloc i adjuntar-hi la documentació acreditativa
corresponent.

Quantia - És variable i depèn dels ingressos del beneficiari. Per al 2017 la quantia màxima és de 45 € mensuals i la mínima 6 € per 12 mensualitats.

Incompatibilitat en una mateixa llar - Quan una persona cobri la prestació per al manteniment de les despeses de la llar, cap altra persona que
convisqui en el mateix domicili, podrà accedir a una prestació per aquest concepte.

Informació comuna per a totes les prestacions: Comp lement de PNC, Necessitats Bàsiques i Despeses de l a llar

Prestacions de la Llei 13/2006 – any 2017

Normativa

LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

DECRET 123/2007, de 29 de maig. 

Incompatibilitats Aquestes prestacions són incompatibles entre si.

Documentació

Al formulari de sol·licitud trobareu tota la informació sobre la
documentació que heu de presentar. Aporteu-la tota i empleneu
correctament totes les dades del formulari per evitar requeriments de
documentació.

On presentar les sol·licituds i rebre més informaci ó

Podeu presentar la sol·licitud, comunicar els canvis en la vostra situació 
i rebre més informació als punts següents:

a les oficines del Departament de T. Afers Socials i Famílies
als serveis territorials del Departament 

Per a informació general sobre el Departament, consulteu el web: 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/


