GENERALITAT DE CATALUNYA (TRANSPARÈNCIA)

R/N:21281/GV00178 N_2236
Versió 1-AA

Resolució de data 11/11/2021, de la Direcció General de Prestacions Socials, per la qual
s’estima totalment la sol·licitud d’accés a la informació pública amb codi de tràmit
MK05HNSLT XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002236).
Fets
1. En data 27/09/2021 la persona sol·licitant va presentar la sol·licitud d’accés a informació
pública amb el codi de tràmit MK05HNSLT, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en
endavant, Llei 19/2014, del 29 de desembre).
2. La informació sol·licitada és la següent:
“Sol·licitem dades actualitzades de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania fins
a la data 'aquesta sol·licitud”.
Adjuntem les dades amb detall que sol·licitem.

3. La sol·licitud indica que la informació ha de ser lliurada en el format següent: PDF.
4. La informació està disponible en el format: PDF.
5. La sol·licitud s’ha tramitat seguint el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre i el
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació
pública.
−
−

Així, en data 29/09/2021 es va comunicar la notificació de recepció de la sol·licitud,
d’acord amb el que disposa l’article 27.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i 56
del Decret 8/2021, de 9 de febrer.
En data 27/10/2021 es comunica pròrroga per resoldre.

Fonaments de dret
1. L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, reconeix el dret de totes les persones
d’accedir a la informació pública, a títol individual o en nom i representació de qualsevol
persona jurídica legalment constituïda.
2. De conformitat amb l’article 20.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el dret d’accés a
la informació pública només pot ser denegat o restringit per les causes expressament
establertes per les lleis. No concorren en aquest supòsit cap causa d’inadmissió de la
sol·licitud ni cap límit que comporti limitar totalment o parcialment l’accés a la informació.
3. D’acord amb l’article 34.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, la resolució ha de ser
estimatòria de la sol·licitud, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts per la Llei
19/2014.
4. De conformitat amb l’article 36.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, si una sol·licitud
és estimada totalment o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a
l’interessat, en el format que l’hagi demanada en el termini de trenta dies hàbils.
5. D’acord amb l’article 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, l’accés a la informació
pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si
existeixen en format electrònic, cas en el qual han de ser lliurades per correu electrònic.
L’expedició de còpies o bé la transposició a formats diferents de l’original poden restar
subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.
D’acord amb el que s’ha exposat,

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
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Resolc:
1. Estimar la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 29/09/2021 per la
persona sol·licitant.
2. Subministrar la informació en el format que es va demanar que consta a l’annex d’aquesta
resolució.
La informació constitueix un bé públic i aquesta no pot ser divulgada, reproduïda o utilitzada
amb finalitats que puguin generar un perjudici, ja sigui en compliment de la normativa de
protecció de dades, dels drets de propietat intel·lectual o industrial, o dels mateixos serveis,
béns i valors públics.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la notificació, recurs de reposició davant
del mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
de Catalunya.
També pot ser objecte de reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució,
d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb els articles 10.1.a i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Atentament,
Jordi Miquel Sendra i Vellvè
Director general de Prestacions Socials
Signat electrònicament

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Sol·licitants d’accés a la informació pública”
Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament de Drets Socials.
Finalitat: La finalitat és la gestió de les sol·licituds o consultes d’accés a la informació pública.
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Destinataris: Les dades es cediran a altres òrgans, departaments o administracions públiques en els supòsits que preveu l’article 30.1. A tercers
afectats, d’acord amb les previsions de l’article 31 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció de Serveis per correu postal (Passeig del Taulat,
266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a d.serveis.dso@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital
reconegut).
Informació addicional al web: https://dretssocials.gencat.cat/protecciodades
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ANNEX A LA RESOLUCIÓ DE LA SAIP – 2236
Relació de preguntes:
1.-Quines són les dades sobre la implementació de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) des
de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de 2021?
1.1.- Nombre total de sol·licituds de prestació d’RGC des de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de 2021.
Dades mensuals de les sol·licituds de la prestació d’RGC en el mateix període.
1.2.- Nombre total de sol·licituds de prestació d’RGC que han estat valorades des de l’1 d’octubre de 2020 a 30
de setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds valorades de prestació d’RGC en aquest període de
temps.
1.3.- Nombre total de sol·licituds de prestació d’RGC que han estat aprovades des de l’1 d’octubre de 2020 a 30
de setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds aprovades de prestació d’RGC en aquest període de
temps.
1.4.- Nombre total de sol·licituds de prestació d’RGC que han estat denegades (rebutjades i/o desistides) des de
l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds denegades (rebutjades i/o
desistides) de prestació d’RGC en aquest període de temps.
- Nombre de sol·licituds denegades (rebutjades i/o desistides) de prestació d’RGC, classificades i quantificades
en funció dels motius per el seu rebuig o denegació.
1.5.- Nombre total de sol·licituds de la prestació d’RGC pendents de valoració a 30 de setembre de 2021. Dades
mensuals de les sol·licituds pendents de valoració de la prestació d’RGC entre l’1 d’octubre de 2020 fins a 30 de
setembre de 2021.
1.6.- Nombre total prestacions d’RGC que s'abonen el 30 de setembre de 2021, tant a nivell d'expedients de
sol·licitud com de persones beneficiàries. Dades mensuals de les prestacions d’RGC abonades, tant a nivell
d'expedients de sol·licitud com de persones beneficiàries, entre de l’1 d’octubre de 2020 fins a 30 de setembre
de 2021.
1.7.-Nombre total de prestacions d’RGC suspeses i extingides entre l’1 d’octubre de 2020 i 30 de setembre de
2021. Dades mensuals de les prestacions d’RGC suspeses i extingides, en aquest període de temps. Nombre
de prestacions d’RGC suspeses i extingides classificades pels motius de suspensió i extinció. Nombre de
prestacions d'RGC suspeses que després de l'aportació de documentació o recurs han estat renovades fins a 30
de setembre de 2021.
1.8.- Nombre de prestacions d'RGC que tenen un pla d'inserció laboral fins a 1 de setembre de 2021. Nombre de
prestacions d'RGC que han finalitzat per trobar una ocupació, quantificant el seu nombre per ocupacions
temporals, a temps parcial, o indefinits fins a 30 de setembre de 2021.
2.-Quines són les dades sobre la implementació del complement de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
amb altres prestacions socials des de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de 2021?
2.1.- Nombre total de sol·licituds de complements d’RGC registrades des de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de
setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements d’RGC en aquest període de temps.
Dades classificats en funció del tipus de prestació social que es complementa (pensió no contributiva, prestació
atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
2.2.- Nombre total de sol·licituds de complements d’RGC que han estat valorats des de l’1 d’octubre de 2020 a
30 de setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements valorades d’RGC en aquest període
de temps. Dades classificades en funció del tipus de prestació social que es complementa (pensió no contributiva,
prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
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2.3.- Nombre total de sol·licituds de complements d’RGC que han estat aprovades des de l’1 d’octubre de 2020
a 30 de setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements aprovades de la prestació d’RGC
en aquest període de temps. Dades classificats en funció del tipus de prestació social que es complementa
(pensió no contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
2.4.- Nombre total de sol·licituds de complements d’RGC que han estat denegades (rebutjades i/o desistides)
des del de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds denegades
(rebutjades i/o desistides) de complement d’RGC en aquest període de temps. Dades classificats en funció del
tipus de prestació social que es complementa (pensió no contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
-Nombre de sol·licituds denegades (rebutjades i/o desistides) de complements d’RGC classificades en funció
deis motius per el seu rebuig o denegació fins a 30 de setembre de 2021.
2.5.- Nombre total de sol·licituds del complement d’RGC pendents de valoració a 30 de setembre de 2021. Dades
mensuals de les sol·licituds de complements d’RGC pendents de valoració entre l’1 d’octubre de 2020 a 30 de
setembre de 2021. Dades classificades en funció del tipus de prestació social que es complementa (pensió no
contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
2.6.- Nombre total prestacions d’RGC que s'abonen el 30 de setembre de 2021, tant a nivell d'expedients de
sol·licitud com de persones beneficiaries. Dades mensuals de les prestacions d’RGC abonades, tant a nivell
d'expedients de sol·licitud com de persones beneficiaries, des de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de
2021.
2.7.- Nombre total de complements d’RGC suspesos i extingits des de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre
de 2021. Dades mensuals deis complements d’RGC suspeses i extingides, en aquest mateix període. Nombre
de complements d’RGC suspesos i extingits classificats pels motius de suspensió i extinció. Nombre de
complements d’RGC suspesos que després de l'aportació de documentació o recurs han estat renovades fins a
30 de setembre de 2021.
3.- Nombre total de Recursos d'alçada presentats davant denegacions de la prestació d’RGC, entre l’1 d’octubre
de 2020 i 30 de setembre de 2021. Dades mensuals de Recursos d'alçada en aquest període. Nombre total de
recursos d’alçada que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable al recurs presentat fins a 30 de
setembre de 2021.
Nombre total de reclamacions per silenci positiu de la prestació d’RGC entre l’1 d’octubre de 2020 a 30 de
setembre de 2021. Dades mensuals de Reclamacions per silenci positiu en aquest període. Nombre total de
reclamacions per silenci positiu que han estat resoltes dins el termini legal de manera favorable a la reclamació
presentada.
Nombre total de Recursos d’alçada presentats davant denegacions del complement d’RGC, entre l’1 d’octubre
de 2020 i 30 de setembre de 2021. Dades mensuals de Recursos d'alçada en aquest període. Nombre total de
recursos d’alçada que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable al recurs presentat.
4.- Nombre Total de Recursos al contenciós administratiu presentats entre l’1 d’octubre de 2020 i 30 de setembre
de 2021, davant resolucions denegatòries o vulneració del silenci positiu. Dades sobre les resolucions del
Tribunal als recursos presentats fins a 30 de setembre de 2021.
5.- Nombre de sol·licituds de prestacions d’RGC efectuades per dones entre l’1 d’octubre de 2020 i 30 de
setembre de 2021, classificades en funció que el titular és dona, famílies monoparentals de dones amb fills a
càrrec, sense Ingressos, o amb contractes a temps parcial.
Nom d'aquestes sol·licituds valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o desistides) entre l’1 d’octubre de
2020 i 30 de setembre de 2021. Classificació en funció dels motius de denegació (rebuig i/o desistiment), i
quantitat dels casos en funció del motiu.
Nom de recursos d'alçada davant denegacions i de reclamacions per silenci positiu incomplert, presentades per
dones. Resultat d'aquests recursos i reclamacions fins a 30 de setembre de 2021.
6.- Nombre de sol·licituds de complement d’RGC efectuades per dones entre l'1 d'abril 2020 a 30 de setembre
2021.
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Nombre d'aquestes sol·licituds de complement d’RGC valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o
desistides) entre l'1 d'abril 2020 a 30 de setembre 2021. Classificació en funció deis motius de denegació (rebuig
i/o desistiment), i quantitat deis casos en funció del motiu.
Nombre de recursos d'alçada davant denegacions, presentades perdones. Resultat d'aquests recursos fins a la
data.
7.- Nombre de sol·licituds de prestacions d’RGC i complements d’RGC efectuades per persones sense llar des
de l’1 d’octubre 2020 a 30 de setembre 2021.
Nombre d'aquestes sol·licituds valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o desistides) entre l'1 d'octubre
2020 a 30 de setembre 2021. Classificació en funció dels motius de denegació (rebuig i/o desistiment), i quantitat
dels casos en funció del motiu.
Nombre de recursos d'alçada davant denegacions i de reclamacions per silenci positiu incomplert, presentades
per persones sense llar. Resultat d'aquests recursos i reclamacions fins a la data.de sol·licituds de complement
d’RGC efectuades sense llar entre fins a la data.
8.- Nombre de prestacions de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya a les quals s'ha reconegut el complement amb la
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, des de l’1 d’octubre de 2020 a 30 de setembre de 2021. En
nombre d'expedients i persones beneficiàries.

A continuació li facilitem respostes a les preguntes de les quals s’han pogut obtenir les dades
requerides.
Preguntes 1 i 2
Notes informatives:
El Programa de Activación para el Empleo (PAE) no era compatible amb la percepció de les
Rendes mínimes. Actualment no està vigent ja que no es pot sol·licitar des de l’abril de 2018.
El període d’octubre 2020 fins a febrer 2021 es va trametre a la comunicació de la sol·licitud
d’accés
a
la
informació
pública
amb
codi
de
tràmit
9S31PG26L,
TSF_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091.

Indicador

1.1

1.2

Dades sobre la implementació de prestació de la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) des de l’1 de març a 30 de setembre 2021
Sol·licituds d'RGC presentades de l’1 de març a 30 de setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Sol·licituds d'RGC valorades de l’1 de març a 30 de setembre 2021

16.860
3.637
2.797
2.657
2.225
2.091
1.498
1.955
19.525
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1.3

1.4

Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Noves sol·licituds d'RGC que compleixen requisits valorades entre l’1
de març i 30 de setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Noves sol·licituds d'RGC que no compleixen requisits i desistides
valorades entre l’1 de març i 30 de setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Sol·licituds que no compleixen requisits classificades per motiu
d'incompliment
Superar els ingressos establerts a la llei
No acreditar la unitat familiar
Treball a jornada completa del titular o beneficiari
Tenir béns mobles i béns immobles suficients
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya
Treball a temps parcial del titular o beneficiari i no estar dins dels
supòsits establerts a la norma
Haver causat baixa voluntària d'una feina en els 12 mesos anteriors
Tenir dret a prestació pública o ajuts
Tenir una altra sol·licitud presentada o expedient vigent
Altres
Manca de documentació

2.901
3.012
3.032
2.926
2.173
1.658
3.823
7.115
1.206
1.055
1.079
971
796
619
1.389
12.410
1.695
1.957
1.953
1.955
1.377
1.039
2.434
5.304
2.469
934
840
800
655
537
297
261
192
121

6/15

Doc.original signat per:
Jordi Miquel Sendra Vellvè
11/11/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*08RN5583CGEXH455U3XI0B93PD7I7H9T*
08RN5583CGEXH455U3XI0B93PD7I7H9T

Data creació còpia:
11/11/2021 16:45:10
Data caducitat còpia:
11/11/2024 00:00:00
Pàgina 6 de 15

GENERALITAT DE CATALUNYA (TRANSPARÈNCIA)

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Sol·licituds d'RGC pendents de valorar a 30 de setembre de 2021

1.5

1.6

Data d’entrada de les sol·licituds pendents de valoració
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Expedients abonats de la prestació de l’RGC
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Destinataris abonats de la prestació de l’RGC
Març 2021
Abril 2021

1.7

Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Nombre de prestacions d'RGC suspeses i extingides entre l’1 de març i
el 30 de setembre 2021
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Prestacions suspesos i extingides classificades per motiu
Per inserció laboral
Suspensió perquè hi ha ingressos temporals no salarials, superiors als
llindars.
Incompliment injustificat dels requeriments.
Incompliment de l'obligació de comunicar els canvis de situació
personal, familiar, patrimonial, o residència habitual.

5.314
0
0
0
375
1.679
1.433
1.827
36.169
36.964
37.913
36.598
31.786
32.202
32.970
79.002
80.522
82.286
79.802
73.802
74.511
75.700
3.735
329
439
391
798
612
305
861
1.256
814
514
384
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Pèrdua del requisit d'insuficiència d'ingressos.
329
Altres
280
Mort del titular.
96
Trasllat de la residència habitual fora de Catalunya.
62
Prestacions d'RGC suspeses i extingides que tornen a estar vigents 30 de
setembre 2021
1.112
Suspensions d'RGC que han estat renovades
36
Extincions d'RGC que han estat renovades
Nombre de prestacions d'RGC que han finalitzat per trobar una
1.8
1.256
ocupació entre l'1 de març i el 30 de setembre 2021
Dades sobre la implementació dels complements de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb
altres prestacions socials des de l’1 de març a 30 de setembre 2021
Sol·licituds de complements presentades de l’1 de març 2020 a 30 de
12.404
setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
2.673
Abril 2021
2.008
2.1
Maig 2021
1.882
Juny 2021
1.849
Juliol 2021
1.711
Agost 2021
1.025
Setembre 2021
1.256
Sol·licituds de complements valorades de l’1 de març a 30 de setembre
12.851
2021
Dades mensuals
1.983
Març 2021
2.322
Abril 2021
2.2
2.420
Maig 2021
1.912
Juny 2021
1.620
Juliol 2021
959
Agost 2021
1.635
Setembre 2021
Noves sol·licituds de complements que compleixen requisits valorades
5.697
entre l’1 de març a 30 de setembre 2021
Dades mensuals
950
Març 2021
975
Abril 2021
2.3
1.057
Maig 2021
775
Juny 2021
696
Juliol 2021
575
Agost 2021
669
Setembre 2021
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2.4

2.5

2.6

Sol·licituds de complements que no compleixen requisits i desistides
valorades entre l’1 de març 2020 a 30 de setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Sol·licituds de complements que no compleixen requisits classificades per
motiu d'incompliment
Superar els ingressos establerts a la llei
No acreditar la unitat familiar
Tenir béns mobles i béns immobles suficients
Treball a jornada completa del titular o beneficiari
No ser beneficiari de pensió
Tenir dret a prestació pública o ajuts
Treball a temps parcial del titular o beneficiari i no estar dins el supòsits
establerts a la norma
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya
Tenir una altra sol·licitud presentada o expedient vigent
Altres
Haver causat baixa voluntària d'una feina en els 12 mesos anteriors
Manca de documentació
Nombre total de sol·licituds de complements pendents de valoració a
30 de setembre 2021
Data d’entrada de les sol·licituds de complements pendents de valoració
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Expedients abonats de complements
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021

7.154
1.033
1.347
1.363
1.137
924
384
966
3.813
1.000
463
348
340
250
216
208
165
153
135
63
4.927
0
317
407
961
1.163
888
1.191
60.773
61.169
61.563
63.141
68.439
68.659
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2.7

Setembre 2021
Beneficiaris abonats de complements
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Nombre de prestacions de complements d'RGC suspeses i extingides
de persones activables entre l’1 de març i el 30 de setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Prestacions de complements suspeses i extingides classificades per
motius
Per inserció laboral
Trasllat de la residència habitual fora de Catalunya.
Pèrdua del requisit d'insuficiència d'ingressos.
Incompliment de l'obligació de comunicar els canvis de situació
personal, familiar, patrimonial, o residència habitual.
Mort del titular.
Suspensió perquè hi ha ingressos temporals no salarials, superiors als
llindars.
Incompliment injustificat dels requeriments.
Altres
Prestacions de complements suspeses i extingides que tornen a estar
vigents a 30 de setembre 2021
Suspensions de complements que han estat renovades
Extincions de complements que han estat renovades

68.654
80.605
81.791
82.914
86.361
93.273
93.490
93.775
2.303
205
176
191
559
379
226
567
683
21
196
223
31
793
239
117

674
11

Pregunta 3
En el període de l’1 de març fins al 30 de setembre de 2021 s’han presentat 2.516 recursos
d’alçada contra resolucions per prestacions de l’RGC i els seus complements. Dels 1.839
recursos contra denegacions, 212 han estat estimats.
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Recursos registrats sobre resolucions de prestacions de l’RGC i els seus complements
Recursos registrats entre l’1 de març i el 30 de setembre 2021
Dades mensuals
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021

2.516
488
361
308
312
429
343
275

Recursos estimats sobre resolucions de denegació de prestacions de l’RGC i els seus
complements per a persones activables
Recursos estimats de prestacions de l’RGC entre l’1 de març i el 30 de
156
setembre 2021
Dades mensuals
33
Març 2021
26
Abril 2021
15
Maig 2021
18
Juny 2021
53
Juliol 2021
7
Agost 2021
4
Setembre 2021
Recursos estimats de complements per a persones activables entre l’1
56
de març i el 30 de setembre 2021
Dades mensuals
11
Març 2021
15
Abril 2021
9
Maig 2021
6
Juny 2021
13
Juliol 2021
1
Agost 2021
1
Setembre 2021
Pregunta 4
Durant el període de l’octubre de 2020 fins a 30 de setembre de 2021 s’han presentat 126
recursos al Tribunal Contenciós. El TSJC no ha resolt cap d’aquests recursos a novembre
de 2021.
Pregunta 5
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De l’1 de març al 30 de setembre de 2021, 10.026 sol·licituds RGC han estat presentades
per dones, i d’aquestes, 1.942 corresponien a famílies monoparentals amb fills.
De les 10.026 sol·licituds presentades, 2.383 han estat aprovades i 4.914 han estat
denegades o desistides.
Motius denegació/desistiment
Superar els ingressos establerts a la llei
No acreditar la unitat familiar
Altres
Treball a jornada completa del titular o beneficiari
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya
Disposar de béns mobles o immobles suficients
Treball a temps parcial del titular o beneficiari i no estar dins dels supòsits establerts a
la norma
Haver causat baixa voluntària d'una feina els 12 mesos anteriors a la sol·licitud
Tenir una altra sol·licitud presentada o expedient vigent
Total

1.759
872
472
425
423
320
312
212
119
4.914

En el període de l’1 de març fins al 30 de setembre de 2021 s’han presentat 775 recursos
d’alçada contra resolucions de denegacions per prestacions de l’RGC efectuats per dones.
D’aquests, 104 han estat estimats.

Pregunta 6
De l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021, 13.880 sol·licituds de complements RGC
han estat presentades per dones.
De les 13.880 sol·licituds presentades, 4.770 han estat aprovades i 6.633 han estat
denegades o desistides.
Motius denegació/desistiment
Superar els ingressos establerts a la llei
No acreditar la unitat familiar
Disposar de béns mobles o immobles suficients
Relació laboral a jornada completa del titular o beneficiari
No ser beneficiari de pensió
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya
Altres
Tenir una altra sol·licitud presentada o un expedient vigent
Contracte a temps parcial del titular o beneficiari no compatible amb la renda garantida de
ciutadania
No haver reclamat una pensió d'aliments o compensatòria a la qual tenen dret

3.319
846
392
389
343
240
234
216
208
177
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Tenir dret a percebre prestacions públiques, ajuts o subvencions
Haver causat baixa voluntària d'una feina els 12 mesos anteriors a la sol·licitud
Total

151
118
6.633

En el període de l’1 d’octubre fins al 30 de setembre de 2021 s’han presentat 671 recursos
d’alçada contra resolucions de denegacions per prestacions de l’RGC i els seus complements
efectuats per dones. D’aquests, 87 han estat estimats.

Pregunta 7
No es pot donar resposta a aquesta pregunta. Com se li comunicava a la sol·licitud d’accés
a
la
informació
pública
amb
codi
de
tràmit
9S31PG26L,
TSF_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091:
Les persones sense llar es tracta d’un col·lectiu especialment fràgil però, segons els requisits
que marca la llei, no podem requerir a la sol·licitud que les persones sense llar informin
d’aquesta situació. El que sí que s’ha de requerir, i és un requisit que estableix la llei, és el
certificat d’empadronament. Tothom que accedeix a la prestació reuneix aquest requisit.
La resposta a aquesta pregunta suposa que hauríem de demanar explícitament al sol·licitant
de la prestació RGC si és una persona sense llar. Aquesta característica només és exigible
per poder justificar la situació d’excepcionalitat establerta a la normativa d’RGC en l’apartat
e) de l’article 7:
Article 7 LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania:
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les persones que
compleixen els requisits següents:
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les situacions
següents:
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar.
– Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no
s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden
coma conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos
immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que estableix
l'article 23.2.b. No es tenen en compte per al còmput d'aquest període les absències
justificades inferiors a un mes.
d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada
mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import
corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. La situació d'insuficiència d'ingressos i
recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els dos mesos immediatament anteriors a la
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presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint
mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació.
e) No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat, amb el ben entès que el caràcter de permanència del
servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàncies personals dels destinataris
de la prestació i no pas pel tipus de servei. En conseqüència, com a excepció al requisit
d'accés establert per aquesta lletra, i sempre que compleixin la resta de requisits exigits per
aquest article, poden accedir a la renda garantida de ciutadania, si segueixen un pla de treball
vinculat a un procés d'emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini
de no més de dotze mesos, d'acord amb l'informe corresponent dels professionals del treball
social i de suport social al servei residencial, les persones que es trobin en alguna d'aquestes
circumstàncies:
- Persones sense llar.
- Dones víctimes de violència masclista.
- Persones beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de
tipus social, sanitari o sociosanitari.
Alhora el registre de persones sense llar és una tasca dificultosa, tal com han expressat les
entitats que treballen amb aquestes persones.
En la resposta anterior es va esmentar la necessitat del desenvolupament tècnic de
l’aplicació informàtica perquè, com ja s’ha expressat, compartim la necessitat de poder
recollir aquesta informació per poder informar als serveis socials que hauran d’atendre a la
persona i fer els plans d’inclusió. El desenvolupament informàtic s’està realitzant i encara no
tenim data de quan serà efectiu. Aquest desenvolupament però, només inclourà les dades
del moment de la sol·licitud i si la persona sol·licitant ho ha informat de forma voluntària.
Pregunta 8
Les dades que es disposen de la prestació estatal de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), gestionada
per l’INSS, són aquelles corresponents al nombre d’expedients i beneficiaris de l’RGC als
quals se’ls ha aprovat la pensió no contributiva de l’IMV.
En el període de l’1 d’octubre 2020 fins al 30 de setembre de 2021 ha hagut 11.797
expedients als que s’ha complimentat l’IMV en algun moment (s’inclouen prestacions
suspeses i extingides), que es corresponen a 20.953 persones destinataris (titulars més
beneficiaris).
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