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Identificació de l’expedient:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi expedient: EXI_2018_EXP_SIP001SOLC_00002229
Codi solꞏlicitud: PQYLDHFPW

Assumpte: Resolució d’execució de sentència número 2582/2022, de data 30 de juny de
2022, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i lliurament d’informació sobre
el nombre de solꞏlicituds de Renda Garantida de Ciutadania atorgades a persones en
situació de pèrdua o carència d’habitatge

Comunicació de lliurament de documentació de data 4/10/2022 de la Direcció General
de Prestacions Socials, en relació a la solꞏlicitud d’accés a la informació pública amb
codi de tràmit PQYLDHFPW
EXI_2018_EXP_SIP001SOLC_00002229

Senyor,
A continuació li trametem la Resolució d’execució de 28 de setembre de 2022 en relació a la
sentència número 2582/2022, de data 30 de juny de 2022, dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i lliurament d’informació sobre el nombre de solꞏlicituds de Renda
Garantida de Ciutadania atorgades a persones en situació de pèrdua o carència d’habitatge
Atentament,
Emilia Macho Pérez
Subdirectora General de la Renda Garantida de Ciutadania
e.f.
Signat electrònicament

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Solꞏlicitants 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 solꞏlicituds 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 solꞏlicitar-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.dretssocials@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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Doc.original signat per:
Emilia Macho Pérez
04/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
04/10/2022 12:59:14

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0NT9K0TCTZUYADB1NVPOPHWSRHG66QXN*
0NT9K0TCTZUYADB1NVPOPHWSRHG66QXN

Pàgina 1 de 1

RESOLUCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per la qual es disposa l'execució de la sentència número 2582/2022, de data 30 de juny de
2022, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció Cinquena, corresponent
al procediment número 176/2020, del qual és part actora la COMISSIÓ PROMOTORA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA , que ha esdevingut ferma pel Decret, de 21 de
setembre de 2022, en els termes que s'indiquen a continuació:
•

Reconèixer el dret a rebre informació sobre el nombre de sol·licituds de Renda Garantida
de Ciutadania atorgades a persones en situació de pèrdua o carència d’habitatge

La secretaria general
P.d. de la persona titular del Departament (Resolució BEF/573/2006, d’1 de març, (DOGC
número 4592, de 14 de març de 2006))

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

Doc.original signat per:
Maria Dolors Rusinés i Bonet
28/09/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
04/10/2022 12:29:24

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0161AVDZA59O1WOTXJI7M9RST7QR02IZ*
0161AVDZA59O1WOTXJI7M9RST7QR02IZ

Pàgina 1 de 1

R/N:21281/GV00178 N_2229
Versió 1-AA

ANNEX A RESOLUCIÓ EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE 29-9-2022:
Del 15 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2022, s’han rebut un total de 2.942
solꞏlicituds efectuades per a persones sense llar1 per part del colꞏlectiu activable laboralment.
Del total de solꞏlicitud rebudes, 1.157 s’han aprovat i 1.730 s’han denegat o desistit pels
següents motius:
Motius de denegació/desistiment de solꞏlicituds efectuades per a persones
sense llar (colꞏlectiu activable). Període 15/09/2017 fins 31/08/2022
Superar els ingressos establerts en la llei
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya
Treball a jornada completa del titular o beneficiari
Manca de documentació
No acreditar la unitat familiar
Contracte a temps parcial del titular o beneficiari i no compatible amb l’RGC
Tenir una altra solꞏlicitud presentada o expedient vigent
Haver causat baixa voluntària d'una feina en els 12 mesos anteriors
Tenir béns mobles i béns immobles suficients
Altres
Tenir dret a prestació pública o ajuts
Total

487
219
217
142
134
114
99
88
87
78
65
1.730

A 31 d’agost de 2022, hi havia 55 solꞏlicituds pendents de valoració pel que fa aquest
colꞏlectiu.
1
Aquesta dada es recull en el moment de la solꞏlicitud i si la persona solꞏlicitant ho ha informat de
forma voluntària.
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