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Identificació de l’expedient:

Codi expedient: Q3WKDF607 XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002676
Codi sol·licitud: Q3WKDF607
Assumpte: Dades de la renda garantida de ciutadania des de l’any 2017

Comunicació de lliurament de documentació de data 26 de gener de 2022 de la Direcció
General de Prestacions Socials, en relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública
amb codi de tràmit : Q3WKDF607 XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002676
Senyor,

A continuació li trametem informació en relació a la seva petició amb codi de tràmit
Q3WKDF607 XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002676.

Atentament,
Emilia Macho Pérez
Subdirectora general de la Renda Garantida de Ciutadania
e.f.
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Tel. 93 483 10 00
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Annex:

GENERALITAT DE CATALUNYA

A continuació li facilitem respostes a les preguntes de les quals s’han pogut obtenir les dades
requerides.
1.- Quantia econòmica anual del conjunt de prestacions vinculades a la llei 14/2017, de 20 de juliol, de la
Renda Garantida de Ciutadania el 2017, 2018, 2019, 2020 i des de 1'1de gener a 31 d'octubre de 2021.

Any

Prestacions vinculades a la Llei 14/2017

2017

90.992.304,64 €

2018

312.558.329,56 €

2019

352.624.278,73 €

2020

427.106.317,53 €

2021(*)

440.920.471,72 €

(*) fins 31 d'octubre de 2021.
2.- Quantia econòmica anual de les prestacions desglossades entre la Renda Garantida de Ciutadania i les
prestacions complementa ries que estableix la Disposició addicional tercera de la llei 14/2017 el 2017, 2018,
2019, 2020 i des de 1'1de gener a 31d'octubre del 2021.

Prestacions activables + no activables
Any

RGC activables

RGC no activables

Prestacions complementàries

2017

67.987.425,76 €

0,00 €

23.004.878,88 €

90.992.304,64 €

Total

2018

228.340.696,50 €

0,00 €

84.217.633,06 €

312.558.329,56 €

2019

240.141.930,95 €

0,00 €

112.482.347,78 €

352.624.278,73 €

2020

284.318.658,37 €

222.874,35 €

142.564.784,81 €

427.106.317,53 €

2021(*)

285.236.641,11 €

626.422,44 €

155.057.408,17 €

440.920.471,72 €

(*) fins 31 d'octubre de 2021.
3.- Quantitats que consten a les partides pressupostàries de la Generalitat per a l'abona ment del conjunt
de prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania els anys 2018, 2019 i 2020. Diferencia entre el
pressupostat i la despesa real en l'abonament d' aquestes prestacions.

Pressupost inicial

Pressupost executat

Any

RGC i complements activables

RGC i complements activables

2018

208.000.000,00 €

240.506.407,21 €

2019

208.000.000,00 €

267.530.527,92 €

2020

289.000.000,00 €

335.264.255,00 €
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Pressupost
inicial
Any

Pressupost
executat

Complement PNC Complement PNC

Pressupost inicial
Complements
ajuts, pensions i
prestacions

Pressupost
executat
Complements
ajuts,
pensions i
prestacions

2018

55.338.000,00 €

71.405.077,86 €

No crèdit assignat

646.844,49 €

2019

55.338.000,00 €

84.110.564,40 €

No crèdit assignat

983.186,41 €

2020

97.596.987,41 €

90.520.391,40 €

1.200.000,00 €

1.103.218,81 €

Pressupost
inicial

Pressupost executat

RGC no
activables

RGC no activables

No crèdit
assignat
No crèdit
assignat

No hi ha despesa
executada
No hi ha despesa
executada

300.000,00 €

222.874,35 €

4.- El govern de la Generalitat ha gestionat crèdits per abona r les quanties de les prestacions de la Renda
Garantida de Ciutadania tal com s1estableix a l'art. 17, apartat de la llei 14/2017 de la Renda Garantida de
Ciutadania, durant els anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021? En cas afirmatiu, quines han estat les quanties
deis crèdits?

S’ha ampliat el pressupost inicial corresponent a les prestacions de l’RGC i complements
activables dels anys 2018 a 2021, amb crèdits de l’àmbit de la Generalitat, ja sigui del mateix
Departament o d’altre.

Pressupost inicial

Pressupost executat

Any

RGC i complements activables

RGC i complements activables

Crèdits

2018

208.000.000,00 €

240.506.407,21 €

32.506.407,21 €

2019

208.000.000,00 €

267.530.527,92 €

59.530.527,92 €

2020

289.000.000,00 €

335.264.255,00 €

46.264.255,00 €

2021

289.000.000,00 €

429.336.789,42 €

140.336.789,42 €

S’ha ampliat el pressupost inicial corresponent als Complements PNC, Complements ajuts,
pensions i prestacions i RGC no activables dels anys 2017 a 2019, amb crèdits de l’àmbit de
la Generalitat, ja sigui del mateix Departament o d’altre.

Complement PNC, Complements ajuts, pensions i
prestacions i RGC no activables
Any

Pressupost inicial

Pressupost executat

Crèdit

2017

55.338.000,00 €

60.539.731,74 €

5.201.731,74 €

2018

55.338.000,00 €

72.051.922,35 €

16.713.922,35 €

2019

55.338.000,00 €

85.093.750,81 €

29.755.750,81 €
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5.- Quin és el número anual i mensual de prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania complementa ries de
les prestacions de l’ingrés Mínim Vital a Catalunya, des de la posada en manca el 2020 fins al 31d'octubre del
2021? Quina és Ja quantitat econòmica anual i mensual que el Govern de la Generalitat s'ha estalviat de pagar a
les prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania com a conseqüència de l'abonament per l'administració de
l'estat espanyol competent de les prestacions d’ingrés Mínim Vital a Catalunya durant 2020 i 2021? Quina és
l'estimació aproximada de la quantitat econòmica que el Govern de la Generalitat es pot estalvia r en l'abona ment
de la Renda Garantida de Ciutadania si pogués gestionar la implementació de l’ingrés Mínim Vital a Catalunya?

RGC amb IMV

Import total deduït

oct.-20

430

155.387,38 €

nov.-20

500

181.195,63 €

des.-20

722

261.806,07 €

gen.-21

766

279.335,37 €

feb.-21

979

364.269,56 €

mar.-21

1.220

438.078,40 €

abr.-21

1.523

545.422,33 €

mai.-21

1.822

644.052,82 €

jun.-21

3.789

1.626.573,32 €

jul.-21

11.039

4.273.175,70 €

ago.-21

11.427

4.397.726,83 €

set.-21

10.909

4.176.841,20 €

oct.-21

11.892

4.588.780,45 €

L’import total deduït per IMV d’octubre 2020 a octubre 2021 ha estat de 21.932.645,06€.
Per determinar la quantitat econòmica que pot suposar aquesta implementació cal tenir en
compte que les dues prestacions no tenen els mateixos requisits d’accés i per tant hi haurà
perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania que no podran percebre l’Ingrés Mínim
Vital. Recentment s’ha modificat la Llei de l’Ingrés Mínim Vital i s’estan equiparant molts dels
requisits així com flexibilitzant d’altres. Aquesta facilitació d’accés en alguns dels requisits
comporta l’existència i comunicació d’informes socials o altra documentació justificativa, fet
que dificulta la gestió de les sol·licituds.
En aquests moments s’estan analitzant noves mostres de perceptors i sol·licitants de la
Renda Garantida per determinar el percentatge de compatibilitat entre la Renda Garantida i
les modificacions de la nova llei de l’Ingrés Mínim Vital.
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