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PREGUNTES FREQÜENTS 012
RENDA COMPLEMENTÀRIA D’INGRESSOS PER PRESTACIONS (RCIP)

• Quines prestacions són complementables amb la nova modalitat de Renda Valenciana
d’Inclusió?

- Pensions No Contributives d’Invalidesa o Jubilació (excepte si tenen complement
per tercera persona o està compatibilitzada amb el treball). Com a referència les PNC
complementables són les de 392€; mentre que les persones que tenen complement de
tercera persona cobraran 588€.

- Pensions del Fons d’Assistència Social.

- Rendes Actives d’Inserció per violència de gènere o intrafamiliar (i no cap altra
modalitat: migrants, discapacitat o majors de 45).

• Quants diners em poden complementar?

Per a les PNC/FAS: fins a 159€ (a més dels 392€ que ja cobra de la PNC).

Per a la RAI (a més dels 430€ que ja cobra) pot percebre un complement per la RCIP que
dependrà de la unitat de convivència:

Persones  en  la  unitat  de
convivència  (incloent  la
pròpia sol·licitant)

Quantia màxima*

1 persona 199,73€

2 persones 307,73€

3 persones 379,79€

4 persones 433,73€

5 persones 487,73€

6 persones 559,73€

*Esta quantitat es pot incrementar en un 25% si paga despeses de lloguer o hipoteca o en un 
10% si no té despeses de lloguer o hipoteca però sí de subministraments energètics. 

• És obligatori demanar cita prèvia?
Sí,  en les  tres  direccions  territorials.  En València  s’atendrà en  la  ubicació  habitual  i  on
tramiten els expedients (Av. de l’Oest, 36). En Alacant serà a l’Av. Rambla Méndez Núñez,
41 i a Castelló en l’Av. Germans Bou, 47 (mateix carrer però diferent edifici que la DT
Igualtat i Polítiques Inclusives en Castelló).
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• Quan es pot demanar cita prèvia?
En València des de dilluns i en Castelló i Alacant tan prompte com estiguen habilitades les
infraestructures per a la cita prèvia. Les atencions per cita prèvia es faran a partir del 23
d’abril de 2019.

• Quant de temps tinc per a presentar-la?
No hi ha termini de presentació. En qualsevol moment a partir del 23 d’abril de 2019.

• On m’atendran per a la cita prèvia i m’informaran?

ALACANT: C/ Rambla Méndez Núñez, 41 – 03002 Alacant
                    
CASTELLÓ: C/ Germans Bou, 47 – 12073 Castelló

VALÈNCIA: Av. de l’Oest, 36 – 46001 València

• On es poden presentar les sol·licituds?
Als mateixos llocs que la cita prèvia o qualsevol PROP o registre de la Generalitat.

• Si no hi ha disponibilitat de cites?
Se’ls  enviarà les  instruccions per  a  omplir  la  sol·licitud i  intentarem donar-los cita  més
endavant si encara necessita assessorament.

• Per què hi ha dos formularis? Quin em convé més?

- El formulari simplificat serà més senzill i serà l’opció preferent. Per a accedir a ell ha de
signar que les dades que consten en la nostra base de dades són correctes o comunicar les
variacions en el  moment (Declaració Anual de Persona Beneficiària).  Quan demane cita
prèvia li mostraran les dades que consten en la nostra base de dades i comprovarà que estan
correctes o les modificarà en el moment. 

-  Alternativament  (opció  secundària  i  més  lenta),  podrà  omplir  el  formulari  complet
acreditant cadascuna de les dades que ens facilite.

• Quina documentació he d’aportar?

- Per al formulari de PNC simplificat:
◦ Haurà d’emplenar el formulari simplificat (disponible al GUC) a més de la Declaració

Anual de PNC. 
◦ Sols caldrà aportar la fotocòpia de DNI/NIE i el  model de domiciliació bancària (la

persona sol·licitant ha de ser la titular del compte). 
◦ Si  la  presenta  una  altra  persona per  vosté  també haurà  d’aportar  l’acreditació  de  la

representació.
◦ Per a emplenar la Declaració Anual ha de saber el número de DNI de cada membre de la

unitat de convivència així com els seus ingressos previstos per a 2019.
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- Resta de sol·licitants:
◦ Fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT.
◦ Certificat d'Empadronament col·lectiu o familiar en el qual consten tots els membres que

formen la unitat de convivència. 
◦ Certificat d'empadronament històric de la persona titular i dels membres de la unitat de

convivència, que acredite de manera continuada els 12 mesos anteriors a la data de la
sol·licitud de residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. 

◦ Full de domiciliació bancària (el titular del compte ha de ser el sol·licitant).
◦ Còpia del llibre de família complet, o en cas de persones soles, declaració jurada relativa

a l’estat civil.
◦ En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o si no, declaració

responsable de la parella.
◦ Acreditació d’INGRESSOS:

-  Certificat bancari o document acreditatiu de  l'estat actual, de tots els comptes de les
que siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència.
- Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas
d'autònoms) juntament rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de
cotització a la Seguretat Social.
-  Justificant  bancari  en  el  cas  que  el  sol·licitant  o  alguna  persona  de  la  unitat  de
convivència reba pensió de l'estranger.

◦ En funció de les diferents situacions:
- Documentació acreditativa de la persona representant.
- Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de
convivència.
- Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si és el cas.
-  En cas  de  nul·litat,  separació  o  divorci:  Resolució  judicial,  conveni  regulador  i
justificant de la pensió compensatòria i / o alimentària percebuda o abonada.
- En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial.
- En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant el jutjat.
-  En cas  d'abandonament  de la  llar:  Denúncia  d'abandonament  de la  llar  presentada
davant el Jutjat juntament amb la demanda de separació.
- En cas de residir a habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts
abonats, no és necessària per a les persones que perceben pensions no contributives.
- En cas de residència en habitatge arrendat: Fotocòpia del contracte d'arrendament, així
com  els  rebuts  bancaris  acreditatius  del  pagament  dels  últims  tres  mesos,  no  és
necessària per a les persones que perceben pensions no contributives.
- Condició víctima de violència: Fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o sentència
resolutòria o informe de l'Òrgan autonòmic competent en la matèria. No és necessària
per a perceptores de RAI per violència de gènere.
- En el cas que el cònjuge residisca a l'estranger, certificat de residència emès pel país
(Es podrà sol·licitar al Consolat del país).
- En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on
estiga ingressat en que conste la data d'ingrés.

• Pot signar la domiciliació bancària altra persona?
No. L’abonament de la RCIP es farà mitjançant l’ingrés a una entitat de crèdit a un compte
on la persona titular de la RCIP siga també la titular del compte.
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• Quant es tarda en resoldre?
Fins a 6 mesos des de la sol·licitud.

• Es paga amb caràcter retroactiu?
Sí, amb efectes des del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. Per exemple: si una
sol·licitud  es  presenta  el  26  d’abril,  se  li  concedirà  amb  efectes  retroactius  (pagant
endarreriments des del mes de maig).

• Des que tinguen la resolució quan cobraran?
Al final del mateix mes.

• Quan es cobra una volta estàs dins del sistema?
Com si fóra una nòmina mensual: els últims dies del mes o els primers del següent.

• Em poden llevar la pensió no contributiva?
La  Renda  Complementària  està  dissenyada  perquè  li  complementem  fins  a  uns  límits
econòmics que signifique que no perd la prestació que ja venia percebent. Ara be, si en
actualitzar la seua situació socioeconòmica informe que ja no complix els requisits per a
cobrar una PNC, RAI o FAS es pot modificar la quantia que venia cobrant.

• Cobre una RAI però d’una modalitat diferent a la de violència de gènere o violència
intrafamiliar (com per exemple de persones migrants, amb discapacitat o majors de 45
anys). La puc complementar amb la Renda Complementària que entra ara en vigor?
No

• Hi ha 2 persones percebent una PNC en la meua família. Podem demanar dos RCIP?
No, sols es pot demanar una RCIP per unitat de convivència.

• Si cobre una PNC amb una quantitat inferior a la màxima em complementaran més
diners?
No, ja que d’acord amb la legislació estatal en matèria de PNC sols podem complementar
fins a un percentatge de la pròpia PNC.

• Tinc sol·licitada des de fa temps la PNC però encara no me l’han resolt. Puc demanar
la RCIP?
No, haurà de tindre la PNC resolta i en vigor per a demanar la Renda Complementària.

• Tinc reconeguda una PNC però està suspesa. Puc demanar la RCIP?
No, ha d’estar cobrant-la i amb el dret vigent.

Data última actualització: 17/04/2019
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