GENERALITAT DE CATALUNYA (TRANSPARÈNCIA)

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Resolució de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l’Autoempresa per la qual s’estima parcialment la sol·licitud d'accés a
la informació pública.
Codi expedient : EXI_2019_EXP_SIP001SOLC_00003367
FETS


En data 26 d’agost de 2019 va entrar al Departament de Presidència la sol·licitud
d’accés d’informació pública registrada en paper, i al Departament de Treball Afers
Socials i Famílies el 3 de setembre de 2019, amb el contingut següent:
En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Sol·licita:

1. Quin és el nombre total de prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania que
s'abonen 1'1 de setembre 2019, tant a nivell d'expedients de sol·licitud com de
persones beneficiaries? Sol·licitem aquestes dades de manera diferenciada en funció
de la modalitat de la prestació:
-

Prestacions de Renda Garantida de Ciutadania
Prestacions de complements de pensions no contributives
Prestacions de complements de la resta de prestacions socials

2.- Quin és el nombre total de prestacions de RGC suspeses i extingides entre el15 de
gener 2019 i 1'1 de setembre 2019? Sol·licitem aquestes dades de manera diferenciada en
funció de la modalitat de la prestació:
Prestacions de Renda Garantida de Ciutadania
Prestacions de complements de pensions no contributives
Prestacions de complements de la resta de prestacions socials (prestació atur,
subsidi atur, RAI, etc.)
També sol·licitem les dades mensuals de les prestacions de RGC suspeses i
extingides,
entre el 15 de gener 2019 i 1 de setembre de 2019.
Nombre de prestacions de RGC suspeses i extingides classificades pels motius de
suspensió i extinció.
Nombre de prestacions de RGC suspeses que després de l'aportació de documentació o
recurs han estat renovades.
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3.- Quin és l'import mensual total del pagament al conjunt de titulars de la RGC i
complements des juliol de 2018 a 1 de setembre 2019, en cadascun dels mesos.
4.- Quin és el Nombre total de Recursos d'alçada presentats davant denegacions de la
prestació de la RGC entre el15 de gener 2019 fins 1'1 de setembre 2019. 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.
5.- Quin és el Nombre total de Reclamacions per silenci positiu de la prestació de la RGC
entre el 15 de gener 2019 1'1 de setembre 2019. Dades mensuals de Reclamacions per
silenci positiu en aquest període. Nombre total de reclamacions per silenci positiu que han
estat resolts dins el termini legal de manera favorable a la reclamació presentada.
6.- Quin és el Nombre Total de Recursos al contenciós administratiu i tribunals de justícia
presentats entre el 15 de gener 2019 i l'1de setembre 2019, davant resolucions
delegatòries o vulneració del silenci positiu? Dades sobre les fallades o sentencies als
recursos presentats.
7.- Quines són les dades de la distribució per localitats de Catalunya del nombre de
sol·licituds de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania i complements, nombre de
resolucions aprovades, denegades, recursos d'alçada presentats, des del 15 de setembre
de 2017 fins al15 gener 2019.
8.- Quin és el Nombre total de sol·licituds de la prestació de la Renda Garantida de
Ciutadania de persones sense llar, nombre de resolucions aprovades, denegades,
recursos d'alçada i recursos davant els tribunals de justícia presentats en l'àmbit d'aquest
col·lectiu, des del15 de setembre de 2017 a 1'1 de setembre 2019? També sol·licitem les
dades mensuals.
9.- Quins són els motius o causes degudament classificats que justifiquen la
diferencia entre el nombre de sol·licituds global de la prestació de la Renda Garantida de
Ciutadania i complements, amb el nombre de sol·licituds valora des, des del15 de
setembre 2017 a 1'1 de setembre 2019?
En data 2 d’octubre es va dictar Comunicació d’ampliació de termini de la Direcció General
d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, d’ampliació de la data màxima per resoldre.

FONAMENTS DE DRET

• L'article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, reconeix el dret de totes les persones d'accedir a la
informació pública.
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• 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 ésser 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 restringir totalment o parcialment l'accés a la informació.
• De conformitat amb l'article 36 de la Llei, 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. L'Administració pot subministrar la
informació en un format diferent del sol·licitat si concorre un dels supòsits previstos a
l'apartat segon de l'article 36.
• D'acord amb l'article 37 de la Llei 19/2014, del 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 d'ésser 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.

Per tant,

RESOLC,

• Estimar parcialment la sol·licitud d'accés a informació pública amb codi d’expedient
EXI_2019_EXP_SIP001SOLC_00003367.
L’estimació parcial de la sol·licitud d’accés esmentada es justifica perquè per poder donar
resposta a la vuitena pregunta caldria un desenvolupament funcional de l’aplicació
informàtica en el detall que es sol·licita, que en aquest moment no es disposa encara.
Aquesta Direcció General no disposa a data d’avui de la classificació de les sol·licituds
segons aquest indicador. Tal com li vàrem respondre en la SAIP 2229, la recollida d’aquesta
informació no és un requisit indispensable per tramitar i resoldre la prestació de la RGC.

• Subministrar la informació en el format que es va demanar d'acord amb l'article 36.1 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que consta a l'annex d'aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, en el termini d'un mes a partir de la seva notificació recurs potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que preveu 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 l'article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Aquesta Resolució també pot ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública en el termini d'un mes, a
comptar de la notificació de la resolució, d'acord amb el que preveuen els articles 39.1 i 42
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la Informació pública i bon
govern.
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També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seva
notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
A l’últim, se us comunica que a partir de la recepció de la documentació que se us remet, la
normativa de protecció de dades personals s’aplicarà a qualsevol tractament de les dades
personals que allà figuren, i del qual n’esdevindríeu responsable, de conformitat amb els
articles 11.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i 15.5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Per delegació, Resolució 04.12.15, DOGC 11.12.15

Josep Vidal Fàbrega
Director de General d’Economia Social,
el Tercer Sector i les Cooperatives
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 Treball, Afers Socials i Famílies.
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: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposar-vos al
seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. 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.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades
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ANNEX A LA RESOLUCIÓ

1a pregunta.- Quin és el nombre total de prestacions de la Renda Garantida de
Ciutadania que s'abonen 1'1 de setembre 2019, tant a nivell d'expedients de sol·licitud
com de persones beneficiaries? Sol·licitem aquestes dades de manera diferenciada en
funció de la modalitat de la prestació:
-

Prestacions de Renda Garantida de Ciutadania
Prestacions de complements de pensions no contributives
Prestacions de complements de la resta de prestacions socials

RESPOSTA:
La resposta a la seva qüestió la pot trobar a la web de la renda garantida, i concretament en
el link següent:
https://tinyurl.com/y5s2otmn
Actualment hi ha 31.356 expedients i 76.048 beneficiaris de l’RGC / del complement de
pensions, prestacions i altres ajuts per a persones activables.
D’altra banda, hi ha 47.386 prestacions de complements de pensions no contributives, 482
expedients de prestacions de complements de la resta de prestacions estatals del col·lectiu
no activable.
• En total, hi ha 78.742 expedients i 123.434 beneficiaris de les prestacions d’RGC i
complements.

2a pregunta.- Quin és el nombre total de prestacions de RGC suspeses i extingides entre
el15 de gener 2019 i 1'1 de setembre 2019? Sol·licitem aquestes dades de manera
diferenciada en funció de la modalitat de la prestació:
Prestacions de Renda Garantida de Ciutadania
Prestacions de complements de pensions no contributives
Prestacions de complements de la resta de prestacions socials (prestació atur,
subsidi atur, RAI, etc.)
També sol·licitem les dades mensuals de les prestacions de RGC suspeses i
extingides,
entre el 15 de gener 2019 i 1 de setembre de 2019.
Nombre de prestacions de RGC suspeses i extingides classificades pels motius de
suspensió i extinció.
Nombre de prestacions de RGC suspeses que després de l'aportació de documentació o
recurs han estat renovades.
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RESPOSTA:

Les dades a continuació fan referència al nombre de prestacions RGC més complements de
prestacions/pensiona del col·lectiu de persones activables suspeses cautelarment i
extingides de gener 2019 a agost 2019:

MES

GENER - AGOST 2019
Suspesos cautelars
Extingits (provinents de vigents)

Gener

156

198

Febrer

311

436

Març

747

552

Abril

297

493

Maig

212

344

Juny

188

429
490

Juliol

284

Agost

198

243

TOTAL

2.393

3.185
GENER-AGOST 2019

MOTIUS extincions (provinents de vigents)
Incompliment de l'obligació de comunicar els canvis de situació personal, familiar,
patrimonial, o residència habitual.

Nombre
expedients
1.502

Pèrdua del requisit d'ingressos per ser perceptor d'una pensió.

542

Pèrdua del requisit d'insuficiència d'ingressos.

197

Mort del titular.

132

Incompliment de l' obligació de residir de manera continuada i efectiva a Catalunya.

99

Incompliment de l'obligació de facilitar la tasca de les persones avaluadores.

69

Pèrdua d'algun requisit exigit per a percebre la prestació - Abandonar una feina per part
del titular.

60

No comunicar els canvis que comportin la pèrdua del dret a la prestació.

59

Incompliment de l'obligació de mantenir-se inscrit al Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (SOC).

47

Trasllat de la residència habitual fora de Catalunya.

45

Pèrdua del requisit de no disposar de béns mobles o immobles suficients.

45

Pèrdua del requisit d'empadronament a Catalunya.

42

Extinció per contracte a temps parcial superior a RGC del titular.

41
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Pèrdua del requisit de residència continuada i efectiva a Catalunya.

39

Pèrdua d'algun requisit exigit per a percebre la prestació - Abandonar una feina per part
del beneficiari.

38

Incompliment de l'obligació de no rebutjar una oferta de treball adequada.

37

Absència no justificada del titular (fins a Edicte).

33

Extinció per contracte a temps parcial superior a RGC del beneficiari.

25

Pèrdua del requisit de residència legal.

20

Privació de llibertat del titular.

20

Renúncia del titular a la prestació.

19

Incompliment de l'obligació de sol·licitar qualsevol altra prestació econòmica a que es
tingui dret.

18

Engany en les dades proporcionades per accedir o mantenir la prestació.

17

Extinció per incompliment injustificat dels requeriments /Cal fer suspensió prèvia màxim
2 mesos.
Pèrdua del requisit de No ésser beneficiari d'una prestació pública o privada de servei
residencial permanent o internament en centre penitenciari.

10
9

Pèrdua del requisit d'haver reclamat pensió d'aliments o compensatòria.

7

Pèrdua d'algun requisit exigit per a percebre la prestació - Ha cobrat una prestació
pública indegudament en els darrers 5 anys.
No destinar l'RGC a la seva finalitat d'assegurar els mínims per assegurar les
necessitats bàsiques.
TOTAL

7
6
3.185

-Prestacions de complements de pensions no contributives.
15 de gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
TOTAL

60
343
427
389
684
301
234
199
2.637
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- Prestacions de complements de la resta de prestacions i pensions
estatals del col·lectiu no activable

15 de gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
TOTAL

0
3
5
5
3
4
8
2
30

Nombre de prestacions de RGC suspeses que després de l'aportació de documentació o
recurs han estat renovades. No disposem d’aquesta informació. És una tasca de complexa
elaboració. Caldria un desenvolupament funcional de l’aplicació informàtica per tenir les
dades desglossades i poder respondre aquesta pregunta.

3a pregunta.- Quin és l'import mensual total del pagament al conjunt de titulars de la RGC i
complements des juliol de 2018 a 1 de setembre 2019, en cadascun dels mesos?
RESPOSTA:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Juliol 2018:
Agost 2018:
Setembre 2018:
Octubre 2018:
Novembre 2018:
Desembre 2018:
Gener 2019:
Febrer 2019:
Març 2019:
Abril 2019:
Maig 2019:
Juny 2019:
Juliol 2019:
Agost 2019:
Setembre 2019:

24.317.241,69€
25.120.128,17€
27.160.812,60€
30.127.747,36€
25.869.377,64€
28.970.550,02€
28.315.419,06€
28.785.817,79€
28.615.843,54€
28.404.963,83€
28.491.631,69€
29.313.488,65€
29.622.643,56€
28.111.450,79€
30.682.921,46€

4a pregunta.- Quin és el Nombre total de Recursos d'alçada presentats davant
denegacions de la prestació de la RGC entre el15 de gener 2019 fins 1'1 de setembre 2019.
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.
RESPOSTA:
1-. Recursos contra denegacions interposats des de Gener de 2019 i fins l’actualitat 2.249
recursos.
2.- Recursos contra denegacions interposats des de Gener de 2019 i fins l’actualitat, i que
s’han estimat 49 recursos.
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3.- Total de recursos contra denegacions interposats des de Gener de 2019 i fins l’actualitat,
i que s’han resolt (per mesos):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gener 2019
Febrer 2019
Març 2019
Abril 2019
Maig 2019
Juny 2019
Juliol 2019
Agost 2019
Setembre 2019
Octubre 2019

0 recursos
0 recursos
0 recursos
0 recursos
6 recursos
20 recursos
98 recursos
45 recursos
116 recursos
2 recursos

5a pregunta.- Quin és el Nombre total de Reclamacions per silenci positiu de la prestació
de la RGC entre el 15 de gener 2019 1'1 de setembre 2019. Dades mensuals de
Reclamacions per silenci positiu en aquest període. Nombre total de reclamacions per
silenci positiu que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable a la
reclamació presentada.
RESPOSTA:
Llistat de recursos presentats:









GENER 2019:
FEBRER 2019:
MARÇ 2019:
ABRIL 2019:
MAIG 2019:
JUNY 2019:
JULIOL 2019:
AGOST 2019:

4 recursos
9 recursos
1 recurs
4 recursos
4 recursos
2 recursos
cap
cap

De tots aquests se n’ha resolt un favorablement.

6a pregunta.- Quin és el Nombre Total de Recursos al contenciós administratiu i tribunals
de justícia presentats entre el 15 de gener 2019 i l'1de setembre 2019, davant resolucions
delegatòries o vulneració del silenci positiu? Dades sobre les fallades o sentencies als
recursos presentats.
RESPOSTA:
La informació que es demana en aquesta pregunta no és competència del Direcció
General d’Economia Social, sinó del Gabinet Jurídic Central. Malgrat tot, li fem
arribar la informació que ens consta a aquesta DGESTCA i que en aquests
moments és completa.
Des de gener de 2019 a 1 de setembre de 2019, hi ha hagut 99 recursos per denegació de
renda garantida o per silenci positiu.
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Des que el recurrent interposa recurs contenció administratiu al Jutjat Contenciós o al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fins que al Tribunal dicta sentència solen
transcorre dos anys, per tant a dia d’avui no hi ha hagut cap sentència.

7a pregunta.- Quines són les dades de la distribució per localitats de Catalunya del
nombre de sol·licituds de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania i complements,
nombre de resolucions aprovades, denegades, recursos d'alçada presentats, des del 15 de
setembre de 2017 fins al15 gener 2019?
RESPOSTA:
Pel que fa al nombre de resolucions aprovades i denegades RGC entre el 15 de setembre
2017 fins al 15 de gener 2019, ja es va contestar en la SAIP núm. 2587 posteriorment GAIP
129 (pregunta 8 que copiem a continuació).

Es va donar la informació per províncies i comarques.
Pel que fa al nombre de recursos d’alçada presentats des del 15 de setembre de 2017 fins al
gener 2019, també van donar la informació (a la mateixa SAIP anterior, pregunta 3, per
gènere, tipologia i resolució) però ara es sol·licita la dada per províncies, i la informació
seria la següent:
Nombre de recursos
Províncies
Barcelona

15/09/2017-31/12/2017
7

2018
7.849

01/01/2019-15/01/2019
214

Girona

2

946

11

Lleida

3

510

14

Tarragona

1

1.267

28

TOTAL

13

10.572

267

8a pregunta.- Quin és el Nombre total de sol·licituds de la prestació de la Renda Garantida
de Ciutadania de persones sense llar, nombre de resolucions aprovades, denegades,
recursos d'alçada i recursos davant els tribunals de justícia presentats en l'àmbit d'aquest
col·lectiu, des del15 de setembre de 2017 a 1'1 de setembre 2019? També sol·licitem les
dades mensuals.
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RESPOSTA:
Per donar resposta a aquesta qüestió caldria un desenvolupament funcional de
l’aplicació informàtica en el detall que es sol·licita, que en aquest moment no es disposa
encara però que hem de poder tenir en els pròxims mesos. Per tant mostrem la disposició a
poder facilitar aquesta informació de seguida que ens sigui possible.
Aquesta Direcció General no disposa a data d’avui de la classificació de les sol·licituds
segons aquest indicador. Tal com li vàrem respondre en la SAIP 2229, la recollida
d’aquesta informació no és un requisit indispensable per tramitar i resoldre la prestació de
la RGC.
9a pregunta.- Quins són els motius o causes degudament classificats que justifiquen la
diferencia entre el nombre de sol·licituds global de la prestació de la Renda Garantida de
Ciutadania i complements, amb el nombre de sol·licituds valorades, des del 15 de
setembre 2017 a 1'1 de setembre 2019?
RESPOSTA:
Aquesta dada està publicada a les principals dades sobre la implementació de l’RGC a la
web:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_ga
rantida_ciutadania/

Actualment totes les sol·licitud s’està valorant en termini.
RGC* i PCA*
Sol·licituds registrades
a data 27/08/2019

% de sol·licituds
valorades

85.316

100%

PCNA* i CPNC*
21.056

91,42%

RGC: Renda garantida de ciutadania
PCA: complements de pensions, prestacions i altres ajuts per a persones activables
PCNA: complements de pensions, prestacions i altres ajuts per a persones activables
CPNC: complements de pensions no contributives
Sol·licituds presentades des del 15 de setembre 2017 a l'1 de setembre 2019
‐
‐

Complement pensió no contributiva 15.478
Complement de pensions estatals 5.578

Sol·licituds valorades, pendents i motius:
‐
‐

Complement pensió no contributiva s’han resolt 13.683. Hi ha 1.795 pendents
de que es resolgui l’expedient de Pensió No Contributiva.
Complement de pensions estatals s’han resolt 5.567. Hi ha 11 expedients
pendents de que la persona contesti a un requeriment de documentació.
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