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Resolució de 15/04/2021 de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i
les Cooperatives per la qual s’estima parcialment la sol·licitud d’accés a la informació
pública amb codi de tràmit 9S31PG26L (EXI_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091).

Fets
1. En data 01/03/2021, la persona sol·licitant va presentar la sol·licitud d’accés a informació
pública amb el codi de tràmit 9S31PG26L, al Departament de la Presidència, en paper,
d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014.
2. El Departament de Presidència deriva la SAIP al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
3. En data 08/03/2021 la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives comunica la recepció de la sol·licitud.
4. La informació sol·licitada és la següent:
“Sol·licitem dades actualitzades de l'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania fins
a la data 'aquesta sol·licitud”.
Adjuntem les dades amb detall que sol·licitem.

5. En data 31/03/2021 es va prorrogar el termini per resoldre.

Fonaments de dret
1. 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, 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, 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. L’article 25.1 de la Llei 19/2014 estableix que si és aplicable algun dels límits d’accés a la
informació pública establerts, la denegació d’accés només afecta la part corresponent de
la documentació, i s’ha d’autoritzar l’accés restringit a la resta de dades.
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4. Els apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, determinen els supòsits pels quals les
sol·licituds d’accés a la informació pública poden ser no admeses. Així mateix, l’apartat 3
del mateix article 29 estableix que la no admissió de sol·licituds ha d’ésser motivada i
comunicada a la persona sol·licitant.
5. De conformitat amb l’article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, no s’admet la part
de la sol·licitud d’informació relativa a les preguntes 5, 6, 7 i 8 per concórrer una causa de
no admissió en l’article 29 de la Llei 19/2014 abans esmentat, atès que caldria un
desenvolupament funcional de l’aplicació informàtica per disposar de les dades
desglossades.
6. D’acord amb l’article 34.2 de la Llei 19/2014, la resolució ha de ser estimatòria de la
sol·licitud, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts per la Llei 19/2014.
7 . D’acord amb l’article 34.4 de la Llei 19/2014, han de ser motivades les resolucions que
desestimen parcialment la sol·licitud.
8. De conformitat amb l’article 36 de la Llei 19/2014, si una sol·licitud és estimada totalment
o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona
interessada, en el format que l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. Així mateix,
d’acord amb l’article 36.2 de la Llei, l’Administració pot subministrar la informació en un
format diferent del sol·licitat si concorre algun dels supòsits que el mateix precepte
preveu.
9. D’acord amb l’article 37 de la Llei 19/2014, 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,
Resolc:
1. Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 1 de
març de 2021 per la persona sol·licitant..

2. 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.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la
notificació, recurs potestatiu 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, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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 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, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les persones interessades també poden 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 l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Josep Vidal Fàbrega
Director de General d’Economia Social,
el Tercer Sector i les Cooperatives
Signat electrònicament

Comunicació del Departament a la persona sol·licitant
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 DE LA SAIP – 1091
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 1 de març de 2021?
1.1.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC des de l’1 d’octubre de 2020 a 1 de març de 2021.
Dades mensuals de les sol·licituds de la prestació de RGC en el mateix període.
1.2.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC que han estat valorades des de l’1 d’octubre de 2020 a 1
de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds valorades de prestació de RGC en aquest període de
temps.
1.3.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC que han estat aprovades des de l’1 d’octubre de 2020 a
1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds aprovades de prestació de RGC en aquest període de
temps.
1.4.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC que han estat denegades (rebutjades i/o desistides) des
de l’1 d’octubre de 2020 a 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds denegades (rebutjades i/o
desistides) de prestació de RGC en aquest període de temps.
- Número de sol·licituds denegades (rebutjades i/o desistides) de prestació de RGC, classificades i
quantificades en funció dels motius per el seu rebuig o denegació.
1.5.- Número total de sol·licituds de la prestació de RGC pendents de valoració l’1 de març de 2021. Dades
mensuals de les sol·licituds pendents de valoració de la prestació de RGC entre l’1 d’octubre de 2020 fins a 1
de març de 2021.
1.6.- Número total prestacions de RGC que s'abonen l’1 de març de 2021, tant a nivell d'expedients de
sol·licitud com de persones beneficiàries. Dades mensuals de les prestacions de RGC abonades, tant a nivell
d'expedients de sol·licitud com de persones beneficiàries, entre de l’1 d’octubre de 2020 fins a 1 de març de
2021.
1.7.-Número total de prestacions de RGC suspeses i extingides entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març de
2021. Dades mensuals de les prestacions de RGC suspeses i extingides, en aquest període de temps. Número
de prestacions de RGC suspeses i extingides classificades pels motius de suspensió i extinció. Número de
prestacions d'RGC suspeses que després de l'aportació de documentació o recurs han estat renovades fins a 1
de març de 2021.
1.8.- Número de prestacions d'RGC que tenen un pla d'inserció laboral fins a 1 de març de 2021. Número de
prestacions d'RGC que han finalitzat per trobar una ocupació, quantificant el seu Número per ocupacions
temporals, a temps parcial, o indefinits fins a 1 de març 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 1 de març de 2021?
2.1.- Número total de sol·licituds de complements de RGC registrades des de l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març
de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements de 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.- Número total de sol·licituds de complements de RGC que han estat valorats des de l’1 d’octubre de 2020 i
1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements valorades de 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.)
2.3.- Número total de sol·licituds de complements de RGC que han estat aprovades des de l’1 d’octubre de
2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements aprovades de la prestació de

4/6

Doc.original signat per:
Josep Vidal i Fàbrega
15/04/2021

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

*0CT1LWYPITIO0EZNRGP1ZG6UDX874THR*
0CT1LWYPITIO0EZNRGP1ZG6UDX874THR

Data creació còpia:
15/04/2021 17:21:58
Data caducitat còpia:
15/04/2024 00:00:00
Pàgina 4 de 6

GENERALITAT DE CATALUNYA (TRANSPARÈNCIA)

R/N:4910/GV00178 N_1091
Versió 1-AA

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.- Número total de sol·licituds de complements de RGC que han estat denegades (rebutjades i/o desistides)
des del de l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds denegades
(rebutjades i/o desistides) de complement de 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.)
-Número de sol·licituds denegades (rebutjades i/o desistides) de complements de RGC classificades en funció
deis motius per el seu rebuig o denegació fins a 1 de març de 2021.
2.5.- Número total de sol·licituds del complement de RGC pendents de valoració l’1 de març de 2021. Dades
mensuals de les sol·licituds de complements de RGC pendents de valoració entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de
març 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.- Número total prestacions de RGC que s'abonen l’1 de març de 2021, tant a nivell d'expedients de
sol·licitud com de persones beneficiaries. Dades mensuals de les prestacions de RGC abonades, tant a nivell
d'expedients de sol·licitud com de persones beneficiaries, entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021.
2.7.- Número total de complements de RGC suspesos i extingits entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març de
2021. Dades mensuals deis complements de RGC suspeses i extingides, en aquest mateix període. Número de
complements de RGC suspesos i extingits classificats pels motius de suspensió i extinció. Número de
complements de RGC suspesos que després de l'aportació de documentació o recurs han estat renovades fins
1 de març de 2021.
3.- Número total de Recursos d'alçada presentats davant denegacions de la prestació de RGC, entre l’1
d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de Recursos d'alçada en aquest període. Número
total de recursos d’alçada que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable al recurs presentat
fins 1 de març de 2021.
Número total de reclamacions per silenci positiu de la prestació de RGC entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març
de 2021. Dades mensuals de Reclamacions per silenci positiu en aquest període. Número total de
reclamacions per silenci positiu que han estat resoltes dins el termini legal de manera favorable a la reclamació
presentada.
Número total de Recursos d’alçada presentats davant denegacions del complement de RGC, entre l’1 d’octubre
de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de Recursos d'alçada en aquest període. Número total de
recursos d’alçada que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable al recurs presentat.
4.- Número Total de Recursos al contenciós administratiu presentats entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març de
2021, davant resolucions denegatòries o vulneració del silenci positiu. Dades sobre les resolucions del Tribunal
als recursos presentats fins 1 de març de 2021.
5.- Número de sol·licituds de prestacions de RGC efectuades per dones entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març
de 2021, classificades en funció que el titular és dona, familias 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 1 de març 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 1 de març de 2021.
6.- Número de sol·licituds de complement de RGC efectuades per dones entre l'1 d'abril
2020 a 31 d'agost 2020.
Número d'aquestes sol·licituds de complement de RGC valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o
desistides) entre l'1 d'abril 2020 a 31 d'agost 2020. Classificació en funció deis motius de denegació (rebuig i/o
desistiment), i quantitat deis casos en funció del motiu.
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Número de recursos d'alçada davant denegacions, presentades perdones. Resultat d'aquests recursos fins a la
data.
7.- Nombre de sol·licituds de prestacions de RGC i complements RGC efectuades per persones sense llar
entre l'1 d'abril 2020 a 31 d'agost 2020.
Nombre d'aquestes sol·licituds valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o desistides) entre l'1 d'abril
2020 a 31 d'agost 2020. 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
de 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, fins 31 d’agost 2020. En nombre d'expedients i persones
beneficiàries.
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