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Aclariment a la Resolució estimatòria parcial de data 15/04/2021 de la Direcció General
Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, en relació a la sol·licitud d’accés
a la informació pública amb codi de tràmit 9S31PG26L
EXI_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091

Senyor,
En data 21/04/2021 hem rebut per part de la GAIP la vostra reclamació 335/2021, en relació
a la Resolució estimatòria parcial, codi expedient EXI_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091,
notificada el 15/04/2021.
Hem verificat que no s’havia inclòs en l’apartat RESOLC la informació i justificació correcta,
demanem disculpes i a continuació us adjuntem la justificació:


Les respostes a la qüestions enumerades en l’annex 1, 2, 3, i 4 de la Resolució es
lliuraran en el termini de 30 dies hàbils següents a la data de la notificació de la resolució
que va ser el 15 d’abril de 2021, tal com estableix l’article 36.1 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per tant es subministrarà la informació relativa a les esmentades preguntes en el format
que es va demanar i, per tant, es podrà accedir a la informació pública sol·licitada dins el
termini de 30 dies hàbils següents, a l’adreça de contacte que consta a la sol·licitud.



Les respostes a la qüestions enumerades en l’annex 5, 6, 7, i 8 de la Resolució no
s’admeten per concórrer una causa de no admissió en l’article 29 de la Llei 19/2014, atès
que cal un desenvolupament funcional de l’aplicació informàtica per disposar de les
dades desglossades com es sol·liciten, tal i com s’ha informat en diverses ocasions.

Concretament en relació a la pregunta 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.
L’informem que 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:
Carrer de Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Tel. 93 228 57 57
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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 com
a 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 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 i com es demostra en el fet, per
exemple, que malgrat la responsabilitat política d’atenció a aquest col·lectiu per part dels
ens locals, avui dia a l’Ajuntament de Barcelona no té un registre de persones sense llar
del seu municipi.
En la resposta anterior es va esmentar la necessitat del desenvolupament tècnic de
l’aplicació informàtica perquè, com ja hem dit, 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.
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És obvi que les limitacions jurídiques, com ja hem dit, que impedeixen requerir aquesta
informació ens ho dificulta però estem treballant amb els diferents equips i unitats que
gestionen l’RGC i els complements de pensions i prestacions estatals per definir la
manera de poder recollir les dades i poder accedir a aquesta informació en els casos que
sigui informada pel sol·licitant en el moment de realitzar la sol·licitud. Aquesta situació
que és molt fluctuant només es podrà anar modificant segons la informació que doni la
persona perceptora de la prestació, en el cas que compleixi els requisits.

Atentament,

Isabel Garcia Hernández
Subdirectora general de Treball en la Diversitat e.f.
Signat electrònicament
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