RENDA
VALENCIANA
D’INCLUSIÓ

QUÈ ÉS LA RENDA VALENCIANA
D’INCLUSIÓ?
La renda valenciana d’inclusió és una eina
per a garantir la qualitat de vida de la
ciutadania des de la igualtat d’oportunitats,
el suport a les famílies, els drets de la
infància i amb perspectiva de gènere; un
dret tant a una prestació econòmica com
a un procés d’inclusió social i laboral.

Un dret, una prestació e conòmica
i un procés d’inclusió social
i laboral.

La ajuda tindrà caràcter indefinit mentre
mantingues la teua situació de vulnerabilitat.

ON PUC SOL·LICITAR-LA?
Als serveis socials del teu ajuntament trobaràs
tota la informació i assistència per a la
tramitació. També pots informar-te a la pàgina
web www.inclusio.gva.es i al telèfon 012.

COM PUC ACCEDIR A LA RENDA?

RENDA DE GARANTIA
D’INCLUSIÓ SOCIAL

Les persones destinatàries de la renda
valenciana d’inclusió són totes les de la
unitat de convivència: tant la persona
titular com la persona o les persones
beneficiàries amb qui convisques.
Es preveu la possibilitat que dues
unitats de convivència diferents
compartisquen allotjament.
Pots sol·licitar la renda si compleixes
els requisits següents:
- Residència d’un any a la
Comunitat Valenciana o haver
viscut ací 5 anys dels últims 10.
- El requisit de residència no serà
exigible a les dones víctimes de
violència de gènere, persones víctimes
de l’explotació sexual o tràfic de
persones, ni a les persones refugiades,
asilades i desplaçades forçosament.

A QUINS TIPUS DE RENDA
PUC ACCEDIR?

- No disposar de recursos econòmics
o que siguen inferiors a la quantia de
la renda valenciana d’inclusió.

- Renda de garantia d’ingressos mínims
(50% de la prestació econòmica
renunciant al procés de acompanyament,
excepte quan hi haja xiquets i xiquetes
en la unitat de convivència).

- Ser major de 25 anys o major de
16 i tindre persones al teu càrrec o
major de 18 i haver tingut un treball
remunerat d’almenys un any.
- No tindre un patrimoni per valor de
7 vegades la quantia màxima anual de
la renda valenciana d’inclusió, sense
comptar l’habitatge habitual.

- Renda de garantia d’inclusió social
(prestació econòmica i suport econòmic
per a la inclusió social i laboral).

- Renda complementària
d’ingressos per prestacions
(entrada en vigor a l’abril de 2019).
- Renda complementària
d’ingressos del treball
(entrada en vigor a l’abril de 2020).

UNITAT DE
CONVIVIÈNCIA

RENDA DE
GARANTIA
D’INCLUSIÓ

RENDA +
COMPLEMENT
HABITATGE *

1 PERSONA

515,13 €

643,91 €

2 PERSONES

603,44 €

754,30 €

3 PERSONES

662,31 €

827,89 €

4 PERSONES

706,46 €

883,08 €

5 PERSONES

750,62 €

938,27 €

6 PERSONES

809,49 €

1.011,86 €

* A la prestació econòmica es pot afegir, si
cal, un complement del 25 % addicional per
a habitatge i consum energètic i la concessió
directa de beques escolars, escola infantil
0-3 anys, sanitat universal i eliminació del
copagament farmacèutic. Els complements
es poden afegir a allò que et correspon
percebre per la renda valenciana d’inclusió
en el mateix tràmit i en finestreta única.

