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Motiu

Aquest informe vol donar compliment a la disposició addicional setena
de la llei 14/2017 de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Informe d'aplicació i efectivitat
"El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre
de 2018, un informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de
ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència d'aquesta llei."
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1. Introducció
1.1 Fitxa descriptiva del document
La disposició addicional setena de la Llei
14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida
de ciutadania (en endavant, RGC) estableix que
el Govern ha de presentar al Parlament de
Catalunya, dins el quart trimestre de 2018, un
informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda
garantida de ciutadania durant els dotze primers
mesos de vigència d'aquesta llei. El present
informe dóna resposta a aquest precepte i
presenta les accions que s'han dut a terme per
a fer possible l'aplicació i efectivitat de la renda
garantida en el seu primer any de vigència.

Aquest informe es desenvolupa en quatre
grans àmbits que tenen com a objectiu donar
a conèixer totes les accions que es van dur a
terme per aplicar i fer efectiva la llei. A
continuació es presenta un resum a alt nivell
dels principals apartats que inclou aquest
document:

Descripció

Secció
Introducció

Explicació dels tres objectius que compleix el document:
Oferir una visió global dels antecedents i el context de la llei
Objectius del document de l'RGC, informar de l'aplicació de la pròpia llei i la seva
efectivitat i presentar les principals dades de la prestació i
econòmiques
Antecedents de la llei
Iniciativa legislativa Descripció del procés d'iniciativa legislativa popular, el marc
popular, marc normatiu normatiu europeu, els motius i el context que van donar
europeu i context pas a l'aprovació de la llei.
Descripció de l'anàlisi que es va realitzar de la renda
mínima d'inserció (o RMI), des d una perspectiva de
Anàlisi de la renda mínima
dades, organització, processos I programes d'Inserció
d'inserció
per tal d'identificar possibles oportunitats de millora que es
poguessin Implementar amb el desplegament de l'RGC.
Anàlisi comparatiu Anàlisi previ a l'aprovació de la llei que es va realitzar
d'experiències d'alguns països de referència en polítiques d'Inserció i
internacionals en polítiques activació vinculades a rendes mínimes o similars.
actives de rendes mínimes
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Secció

Descripció

L'objectiu d'aquest anàlisi va ser identificar lliçons apreses
en l'experiència de la renda de garantia d'ingressos
del País Basc (RGI) al País Basc.

Anàlisi model

Explicació de l'anàlisi que es va realitzar a la Proposició de
la Llei pel que fa a modificacions que s'havien de realitzar i
de Llei i impacte normatiu aspectes pendents que quedaven per regular.
Anàlisi de la Proposició

Impirmcntacio rio la lloí
Descripció del que és i totes les seves implicacions de la
Renda Garantida de Ciutadania. Així com els requisits, els
principis de la llei, la compatibilitat i complementarietat
amb altres prestacions, entre d'altres.
Descripció de les principals accions que es van dur a terme
abans de l'entrada en vigor de la llei, en data 15 de
setembre de 2017, pel que fa a organització, processos i
TIC I gestió del canvi.
Exposició de les principals accions dutes a terme després
de l'entrada en vigor de la llei, en data 15 de setembre de
2017, pei que fa a organització, processos I TIC I gestió
del canvi.

Visió global de les principals dades de l'RGC i els
complements. Com per exemple, el total de beneficiaris,
dades de cita prèvia, sol·licituds I resolucions, entre
d'altres.
Situació de l'inici i actual de les nòmines de la prestació,
així com la previsió de l'increment de les mateixes,
increment del pressupost dels programes d'activació,
inserció I inclusió, etc.

1.2 Objectius del document
L'elaboració d'aquest document es troba dins el
marc de l'aplicació de la llei 14/2017 aprovada
pel Parlament el 20 de juliol de 2017 de la renda
garantida de ciutadania.
Tal i com s'exposa en la disposició addicional
setena de la mateixa: "el Govern ha de
presentar al Parlament de Catalunya, dins el
quart trimestre de 2018, un informe sobre
l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida
de ciutadania durant els dotze primers mesos de
vigència d'aquesta llei."

Per tant, l'objectiu principal d'aquest document
és el de presentar un balanç del primer any de
la renda garantida de ciutadania, on es recullin
les actuacions rellevants que s'han executat en
compliment de la llei i per la seva correcta
implementació.
A continuació, es detallen els objectius
específics que pretén complir aquest informe:

Oferir una visió global dels antecedents i el context de la llei de l'RGC

Descriure el procés d'iniciativa legislativa popular, el marc normatiu, els motius i el context que van
donar lloc a la llei. Exposar també el seguit d actuacions realitzades, prèvies a l'aprovació de la llei.

Informar de l'aplicació de la llei de l'RGC i la seva efectivitat

Explicar les mesures adoptades per tal d'assegurar la implantació efectiva de la llei abans i després
de la seva entrada en vigor, el 15 de setembre de 2017.

Presentar les principals dades de la prestació i econòmiques

Presentar les dades més destacades en referència a la prestació, la seva gestió i seguiment i les
seves implicacions econòmiques.

2. Antecedents de la llei
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2. Antecedents de la llei
En aquesta secció es recopilen els motius I el
context que van donar lloc a l'aprovació de la
llei d'RGC 14/2017, de 20 de juliol de 2017, i
també es presenten els punts principals dels
informes i documents elaborats prèviament.
En el primer apartat de la secció s'inclou una
descripció del projecte de la iniciativa
legislativa popular i com aquest va resultar en
la legislació aprovada pel Parlament de
Catalunya. També s'exposa el marc europeu
en matèria de rendes mínimes i l'aposta feta en
aquest sentit per part de la Unió Europea a
través de diverses decisions i recomanacions de
les seves institucions. Per últim s'explica el
context a Catalunya en referència a les
desigualtats i els preceptes que estableix
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en quan
a situacions de necessitat.
En els següents apartats de la secció es
detallen també altres actuacions realitzades,
prèvies a l'aprovació de la llei: un anàlisi de
la renda mínima d'inserció, un anàlisi
comparatiu d'alguns països amb experiències
de referència a nivell de polítiques actives
vinculades a prestacions de renda mínima i un
anàlisi del model de la renda garantida
d'ingressos del País Basc.

2.1 Context previ a l'aprovació de la llei
2.1.1 Iniciativa legislativa popular i aprovació
La tramitació i aprovació de la llei de l'RGC va
tenir eJ seu origen en una iniciativa legislativa
popular per demanar una renda garantida de
ciutadania que donés compliment a l'article
24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i
donés resposta a la situació d'emergència
social de les persones amb menys recursos a
Catalunya, situació accentuada per la crisi
econòmica. L'article 24.3 disposa que les
persones o famílies que es troben en situació de
pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els
mínims d'una vida digna, d'acord amb les
condicions que legalment s'estableixen.

La iniciativa legislativa popular, que va recollir
121.191 signatures, es va començar a tramitar
al final de la X legislatura i va continuar en l'XI,
amb la reformulació de les esmenes
presentades pels grups parlamentaris i els
treballs subsegüents en la ponència.
El 15 de maig del 2017, es va signar l'acord per
establir la renda garantida de ciutadania i que es
va incorporar al text de la llei, juntament amb
tots els treballs fets en el marc de la ponència
pels grups parlamentaris. Després d'aquest
procés de negociacions, el 12 de juliol de 2017,
el Parlament va donar llum verda a l'aprovació
de la Llei de l'RGC amb el vot favorable de
tots els grups de la cambra.

2.1.2 Marc europeu en polítiques de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social
Anteriorment, a nivell europeu, la lluita contra la
pobresa ja havia guanyat pes entre les prioritats
de la Unió Europea. Això s'havia traduït en
diverses passes cap a un compromís en la
lluita contra l'exclusió social i la pobresa i
realitzant una ferma aposta per mesures que
contribuïssin a la prevenció de la pobresa
extrema i les desigualtats de renda entre els
ciutadans de la Unió Europea.
Un dels antecedents més rellevants es remunta
al 15 de novembre de 2007, data en la que es
va aprovar la Resolució sobre l'avaluació de
la realitat social. En aquesta resolució el
Parlament Europeu destacava la cohesió social i
l'eradicació de la pobresa i de l'exclusió social
com a prioritats polítiques de la Unió
Europea.
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Així mateix, un altre antecedent destacable a
escala europea és la Decisió 1098/2008/CE del
Parlament Europeu i del Consell, del 22
d'octubre de 2008, segons la que es designava
l'any 2010 Any Europeu de Lluita contra la
Pobresa i l'Exclusió Social. Com a objectiu i
principi director de l'Any es va escollir el dret
fonamental de les persones en situació de
pobresa i exclusió social a viure amb dignitat i a
desenvolupar un paper actiu en la societat, i
l'accés efectiu d'aquestes persones als drets
socials, econòmics i culturals, als recursos
suficients i als serveis de qualitat.
En el marc de l'Estratègia Europea 2020, la
Comissió Europea inclou en la seva agenda
econòmica, laboral i social com a element clau
la lluita contra la pobresa. En el moment de
íaprovació de la llei de l'RGC, s'estimava que a
la Unió Europea hi havia més de vuitanta milions
de persones en situació de risc de pobresa,
entre les quals vint milions d'infants i el 8% de la
població activa. L'objectiu marcat per la Unió
Europea és el de reduir en vint milions el
nombre de persones en situació de pobresa i
exclusió social per a l'any 2020
Per a assolir aquests objectius, la Comissió
Europea ha creat la Plataforma europea
contra la pobresa i l'exclusió social. Aquesta
Plataforma
representa
un
element
de
compromís conjunt entre tots els estats
membres i les institucions de la Unió (i altres
parts clau interessades a combatre la pobresa).
Un dels reptes o punts claus que incorpora la
Plataforma és el de la promoció d'una renda
mínima.
Per últim, cal destacar també la Recomanació
(UE) 2017/761 de la Comissió, amb data de 26
d'abril de 2017. La Recomanació es manifesta
sobre el pilar europeu dels drets socials,
expressant els principis i drets essencials per al
funcionament just dels mercats laborals i dels
sistemes de benestar de l'Europa del segle XXI.
Un cop més, la renda mínima es troba entre
aquests principis (art. 14). En la Recomanació
s'entén la renda mínima com la prestació
adequada que garanteix una vida digna durant
totes les etapes de la vida, i també l'accés a
béns i serveis de capacitació a què té dret tota
persona que no disposi de prou recursos.

2.1.3 Situació a Catalunya
En el context previ a l'aprovació de la llei, la
situació social al territori català també feia
indicar
que
era
necessari
considerar
alternatives als mitjans existents per contribuir
a pal·liar la pobresa i l'exclusió social, que
anaven en augment. Catalunya registrava
llavors un risc de pobresa i d'exclusió social
inferior a la mitjança de l'Estat, però s'observava
un increment de la desigualtat i un augment
de les llars que manifestaven tenir dificultats per
a arribar a final de mes.
Calia, per tant, garantir la cobertura de les
necessitats bàsiques dels sectors més
desfavorits de la població i posar en marxa un
sistema de renda garantida amb l'objectiu
d'assegurar aquests mínims i desenvolupar la
promoció de la persona i el seu apoderament,
tant al si de la societat com al mercat de treball.
Convé ressaltar que la regulació prevista a
l'Estatut s'emmarca en la Declaració universal
dels drets humans i la Carta social europea.
Així, l'article 25 de la Declaració universal dels
drets humans de les Nacions Unides, del 1948,
proclama que «tothom té dret a un nivell de vida
que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i
el benestar, especialment quant a alimentació,
vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis
socials necessaris» i l'article 14 de la Carta
social europea disposa que «a fi d'assegurar
l'exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels
serveis socials, les parts es comprometen a
promoure, o organitzar serveis que, utilitzant
mètodes del treball social, contribueixin al
benestar i al desenvolupament de les
persones i dels grups en la comunitat, i a llur
adaptació a l'entorn social».
Finalment, l'article 12 de la Llei 13/2006, del 27
de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, descriu com a situació de
necessitat qualsevol contingència que té lloc o
apareix en el transcurs de la vida d'una persona
i que li impedeix de fer front a les despeses
essencials per al manteniment propi o per al
manteniment de les persones que integren la
unitat familiar o la unitat de convivència a què
pertany.
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2.2 Anàlisi de l'RIVIl
La renda mínima d'inserció (RMI) era una
prestació econòmica temporal vinculada a
mesures d'inserció i inclusió. La seva finalitat
era la d'ajudar a persones que no disposaven
dels mitjans econòmics suficients per atendre
les seves necessitats bàsiques. La Llei 14/2017,
de 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania va incloure una disposició derogatòria
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, que regulava
la renda mínima d'inserció i va establir en la
disposició transitòria primera que, des de
l'entrada en vigor de la llei de l'RGC el 15 de
setembre de 2017, les persones que percebien
la RMl passarien a percebre la prestació
econòmica de l'RGC.
Previ a l'aprovació de la llei de l'RGC es va
realitzar un anàlisi sobre l'RMI amb l'objectiu
d'obtenir una visió global de la situació
d'aquesta prestació i identificar possibles
oportunitats de millora per implementar amb el
desplegament de l'RGC.

La prestació es va condicionar al compliment
dels plans individuals d'inserció i reinserció
socials (PIR). Aquests plans es van constituir
com l'eina de seguiment i acompanyament de la
persona amb l'objectiu de superar les condicions
de necessitats que la van dur a sol·licitar la
prestació.
El projecte del PIR s'havia d'elaborar sota
criteris tècnics i professionals. Les persones
destinatàries havien de participar en la confecció
del projecte. Calia que el PIR inclogués un
diagnòstic de la situació personal i familiar, i en
alguns casos, la comprovació dels mitjans
econòmics de la unitat familiar, els objectius
que havien d'assolir amb la previsió temporal de
durada, el mètode a seguir, la periodicitat de la
relació amb l'equip i la concreció de les accions
a realitzar.
A continuació es faciliten algunes dades
principals de l'anàlisi que es va realitzar de
l'RMI, així com una fitxa descriptiva de les seves
característiques principals.

Dades principals de l'anàlisi: el perfil de titular majoritari era el d'una dona en edat laboral i la
prestació mitjana era de 500€

0
En els darrers dos
anys va haver-hi una
disminució de la
demanda del 25%

L'any 2016, la
Generalitat va
destinar 174,5
milions d eures al
pagament de l'RMI

0
El 57% dels titulars
eren dones I el 76%
tenia entre 26 i 59
anys

La prestació
mitjana era de

El 3£l% dels titulars
tenia nacionalitat
estrangera

El rati de denegació
del darrer any va ser
superior al 50%

Aprox. la
deis
expedients eren
(majoria
homes) i el
» eren

L'abril de 2017, el
53% de les
extincions van ser
per pèrdua d'algun
dels requisits
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Fitxa descriptiva de la prestació de l'RMI inclosa en l'informe d'anàlisi
Renda Minima D'inscrcio (RMI)
Prestació econòmica temporal
Descripció:

Públic objectiu:

Ciutadans i ciutadanes amb greus
dificuitats socials sense mitjans
econòmics suficients per atendre
necessitats bàsiques '

Aplicació

Prestació econòmica vinculada a mesures d'inserció i
inclusió. Tenia com a finalitat ajudar les persones que no
disposessin dels mitjans econòmics suficients per atendre les
necessitats bàsiques.

Gestió de la prestació
Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa

• Complementarietat

y

Web de gestió de RMl
CÚRAM - codi diàleg: 2608

Persones destinatàries
Titular

Beneficiaris
Persona o íes persones a càrrec
d'un titular i que formaven parí del
pía individual d'inserció i reinserció
socials i laborals com a membres
de la unitat familiar.

Amb les rendes
de treball, fins
arribar a l'import
de l'RMI

Requisits

Persona a favor de la qual s'ha
aprovat un pla individual d'inserció i
reinserció socials i laborals.

Sol·licitud

Estar empadronat/da a Catalunya
Acreditar residència efectiva i continuada de 2 anys abans de la
sol·licitud.
Constituir una llar independent almenys 1 any abans de la sol·licitud.
Tenir entre 25 i 65 anys (excepció de menors de 25 amb menors o
persones amb disminució al seu càrrec, o bé que estiguessin en situació
de desemparament o de risc social).
ingressos de tota la unitat familiar, inferiors a l'RMI, els 12 mesos
anteriors a la sol·licitud.
Signar la sol·licitud i el conveni d'inserció (era el compromís de seguir el
Pla Individualitzat d'Inserció).
No tenir dret a altres prestacions o ingressos que superessin l'RMI.
Acreditar una dificultat social afegida (en quedaven fora les persones
que només presentessin una problemàtica laboral derivada de la manca o
pèrdua de feina i,que, per tant, no requerissin cap tipus d'intervenció
social i continuada).

S'havia de solücitar als Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament
de residència o a entitats homologades.

12 mesos prorrogables 12 mesos més si es mantenien els
requisits.
iVlàxim 60 mesos amb excepcions (p. ex. pobresa severa).

Quantitat prestació

99%

Obligacions dels destinataris

Aplicar les prestacions a les finalitats corresponents.
Comunicar a l'entitat gestora que correspongués, en el termini d'un mes, els
canvis de situació personal o patrimonial.
Signar i complir el conveni d'inserció i dur a terme totes les altres
activitats que derivin de la finalitat de la renda mínima.
Facilitar la tasca de les persones que havien d'avaluar-ne la situació i
col laborar-hi.
Reclamar qualsevol dret econòmic que els pogués correspondre per
qualsevol títol i exercir les accions con'esponents per a fer-lo efectiu.
No rebutjar una oferta d'ocupació adequada en els termes establerts per
la normativa corresponent.
Participar, d'acord amb el PIR i en funció de llur disponibilitat, en activitats
de col·laboració social i cívica.
No mendicar ni induir cap membre de la unitat familiar a fer-ho.
Romandre de manera permanent a Catalunya mentre es percebia la
prestació econòmica, amb les excepcions fixades per reglament.

L'RMI es condicionava als plans individuals d'inserció i
reinserció socials.
El projecte del PIR havia d'ésser elaborat amb criteris
tècnics 1 professionals. Les persones destinatàries havien de
pari:icipar en la confecció del projecte.
Havia de contenir el diagnòstic de la situació personal i
familiar, i si s'esqueia, la comprovació dels mitjans
econòmics de la unitat familiar, els objectius que s'havien
d'assolir amb la previsió temporal de durada, el mètode que
s'havia de seguir, la periodicitat de la relació amb l'equip i la
concreció de les accions que s'havien de realitzar.

Ajuts complementaris
Per fill menor de 16 anys
Per fill amb discapacitat
Per família monoparentai

Per persona sola
Per hospitalització

Normativa
Llei 10/1997, de 3 de julio), de la renda mínima d'inserció.
Llei 7/2011, del 27 de julloi, de mesures fiscals i financeres.
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i de creació
Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.
Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del departament d'empresa i ocupado i del departament de benestar social i familia.
Resolució emo/496/2011, de 21 de gener, per la qual es fixa l'import de la prestado econòmica bàsica de la renda mínima d'inserció per a l'any 2011, així com
el dels complements per membre addicional de la unitat familiar i el deis ajuts complementaris.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.

* Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Quantitats arrodonides a l'euro.

A continuació es mostra un resum d'aquest
estudi que incloïa dades sobre el nombre
d'expedients, la distribució territorial, els
perfils sociodemogràfics, els imports de la
prestació.

2.2.1 Principals dades de l'RMI
En "aquesta secció inclosa en el document
d'anàlisi es presentava un estudi sobre les
principals dades de l'RMI.

Distribució territorial d'expedients

El nombre d'expedients està disminuint
La reforma de 2011 va disminuir el nombre d'expedients
de 33.722 a l'abril de 2011 a 22.598 a octubre de 2013. A
partir d'aleshores, el volum es va anar recuperant fins a
tocar sostre en 29.537 expedients ei desembre de 2015. El
principal factor va ser que durant els darrers dos anys de
la prestació hi va haver una disminució de la demanda
del 25%.

El 69% d'expedients es concentraven a la demarcació
de Barcelona, seguida de lluny de la de Girona (16%).
El nombre de destinataris era de 67.981 persones, el
0,9% de la població catalana.

Nombre d'expedients vigents

Girona: 4.526

30000

(16%)

Lleida:
2.032
(7%)

25000

^

- Barcelona: 19.302
(69%)

Tarragona: 1.686 (6%)
20000

E *

g « 5
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Terres de l'Ebre: 332 (1%)

> - O . (U >% CL (U
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Perfil sociodemogràfic dels titulars: dona, en edat laboral
Més del 90% de titulars de {'RMI es trobaven en edat laboral i el 57% eren dones.

Gènere

Edat

^0

• 0-25
36-45

a 26-35
46-59

57%

43%

Dones

Homes

Col·lectius
25.076(93%)

6.173(22%)

expedients incloïen destinataris expedients cobrien famílies
menors de 16 anys
monoparentals

8.550 (31%)
expedients eren per a
persones soles

357 (1%)
expedients tenien menors de 18
amb discapacitat com a
destinataris

Imports: l'any 2016, la Generalitat va destinar 174.5 milions d'euros al pagament de l'RMI
Al març d'aquest any el 89% de famílies beneficiàries rebien entre 400 i 654€ al mes i la prestació mitjana era de 501,91€.
El 93% reblen complements per a menors de 16 anys I el 22% per ser famílies monoparentals.

Prestació econòmica

174.508.258 €
despesa total el 2016

Ajuts complementaris

imports mensuals

1.039.901 €

301.900 €

per a famílies amb
menors de 16

105 a 199€: 3%

200 a 399€: 8%

per a persones soles

de les prestacions

de les prestacions

511.988 €
per a famílies
monoparentals

29.609 €
per a famílies amb
menors de 18 amb
discapacitats

400 a 599€: 58%

600 a 654€: 31%

de les prestacions

de les prestacions
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Seguidament s'inclou el resum de les dades del
rati de denegació i els motius de suspensió i
d'extinció.
Expedients sol·licitats: el rati de denegació del darrer any va ser superior al 50%
El rati de denegació, que incloïa els desistiments, des d'abril de 2016 a març de 2017 va ser del 53,24% i en la major
part de casos aquesta decisió es va produir per superar el llindar d'ingressos suficients. Menys d'un 1% d'aquestes
denegacions van ser revocades.

Noves sol·licituds

Motius denegació
D

100

ZOO

300

Disposar d'ingressos suficients

54%; 243

Desistiments per manca
d'informació

"g 14%; 62

No acreditar la residència
continuada

8%; 36

No acreditar l'unitat familiar o de
convivència

Sol·licituds

8.681

(100%)

8%: 26

Baixa voluntària d'una feina |4%; 16

Altres inclou tenirdret a percebreprestació pública, ajuts o subvencions, no presentardificultatssocials
afegides o d'inserció laborat, no firmaro participaren les activitats establertesal PIR / Conveii. tenirbéns
suficients, (a prestació no cobriria 'necessitats bàsiques", no ha reclamatla Pensió d'aliments, no acreditar
la residència legal, no tenir l'edat entre25 i 65, la comissió d'irregularitats, haver rebutprestació de forma
indeguda durant ds darrmscinc anys, no acreditariiar independent.

Motius de suspensió: l'obtenció temporal d'ingressos és la principal causa de suspensió
L'obtenció d'ingressos va ser la causa de més del 70% de de les suspensions a març del 2017, en el 81% part dels
casos per contracte de treball del titular o un altre beneficiari. El 30% restant de suspensions va ser per
l'incompliment d'obligacions, normalment per incompliment del PIR (54%).
• Ingressos temporals

Incompliment d'una obligació

• Incompliment d'una obligació

Ingressos temporals

•liitMiaiiMWI
D'acord amb el PIR

833

56,55%

Contracte de treball del titular

Comunicar canvis de situació
Manca de col·laboració en
l'avaluació
Residència permanent a
Catalunya
Incompliment del conveni

221

15,00%

Contracte de treball del beneficiari

169

11,47%

101

6,86%

4

0,27%

l
·
l
2.864

66,50%

946

21,96%

92

Alta règims especials titular
Ser perceptor d'una prestació
pública

193

Canvi situació personal/económica
Altres

158
54

8%
4,48%
3,67%
1,26%

Motius d'extinció: la recepció d'una pensió era la principal causa d'extinció
En el darrer mes, el 53% de les extincions han estat per pèrdua dels requisits necessaris per poder ser receptor de
l'RMI. Només en el 8% dels casos es produeix una pèrdua de requisits a causa d'acreditar ingressos superiors
a l'RMI i canvi de situació econòmica.

Tipus d'extincions

Casos de pèrdua de requisits
55,49%

Pèrdua d'algun dels

I

Trasllat fora de Catalunya
Exhaurit seixanta mensualitats
Absència no justificada

8,38%

• 9,71%

I

1,73%

Més de 65 anys

iVIort del titular l·l 8,98%
Renúncia a la prestació

Ingressos superiors per
recepció pensió

I 0,20%
0%

*Dades del mes de Març de 2017

10%

Pèrdua residència continuada •
4%
o legal
'
Ha canviat la situació •
I 6%
personal / econòmica
S'acrediten ingressos
,
• 10%
superiors a la unitat fanniliar...'

20%

30%

40%

50%

60%

48%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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2.2.2 Model organitzatiu de l'RMI
Es va dur a terme un anàlisi del model
organitzatiu de l'RMI, on es va recopilar
l'estructura orgànica de les seccions competents
en matèria d'RMI, el seu dimensionament i les
seves funcions corresponents.
Els principals òrgans de gestió de l'RMI
pertanyien al Servei de Programes d'Inserció
Laboral, que incloïa les seccions de
Prestacions de l'RMI, de Programes d'Inserció
i d Administració de l'RMI.

Aquestes seccions es dedicaven gairebé en
exclusiva a l'RMI encara que les dues últimes
també realitzaven tasques per a altres
col·lectius que no rebien l'RMI però que
presentaven dificultats d'inserció - p. ex.
gestionar les polítiques d'inserció laboral
relatives a l'RMI i altres col·lectius en risc
d'exclusió.
A continuació es mostra un organigrama que
conté l'estructura orgànica de la DGESTSCA
amb el detall de les seccions vinculades al
servei.

Estructura orgànica de la DGESTSCA

Direcció General d'Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Òrgan Tècnk
de la Cu.n
. Iníerdepartc, c
renda mink

atíu
^
i' -- la
, ió

d'Ecoríomls Sociísl, Terce
Sectoa' í Cooperatives

#1
Ser/e:
Registre
de Coopemtives i
Soc, Laborals

\:eiV3t ü^'
Foment

Secció de
Prestacions de la
renda mínima
d'inserció

d'Auloemorese

Secció de
Programes
d'inserció

Servei de Prog.
d'Inserció
Laboral

Secció
d'Administra
ció de l'RIVIl

Servei de
Progremes pe;
a la Diversitat

Secció de
Programes de
Foment per a la
Diversitat

Secció de Treball
Protegit.
' Ocupacional i
Autoiiomie
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A continuació s'inclou el detall de les principals
funcions assignades a les seccions que tenien
competències en matèria d'RMI.

de
Programa
cncserció

rac^Li de
rRMI

Servei de Programes d'insardv Laboral
Secció
d'Adrniniát

Secció de

PreslaciOiiR

taci<^ de

de l'RMI

i'RMI

Servei de Prograities d'Iitser

ds
PreslaC'.ons
d@ (RM!

Sacciò de
d'inserdó

Tramitar i gestionar l'abonament de la prestació econòmica.
Tramitar els recursos administratius i contenciosos relatius a
l'RMI i reclamacions de tot tipus.
Gestionar el pagament de les subvencions a les empreses
col·laboradores d'inserció.
Confeccionar les dades estadístiques de l'RMI i de les
subvencions a les ECl, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.
Reclamació dels cobraments indeguts.
Tramitar i proposar l'actualització de la normativa relativa a la
prestació econòmica de l'RMI i de les Entitats Col·laboradores
d'Inserció.

Coordinar les accions per a la inserció laboral de les persones
acollides a l'RMI.
Gestionar els programes d'acompanyament laboral i les mesures
de prospecció a l'empresa per a persones amb dificultats
d'inserció.
Coordinació amb els diferents òrgans del Departament i
seguiment tècnic.
Gestionar la qualificació i la inscripció de les empreses d'inserció
en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.
Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els
procediments i les instruccions per a la gestió dels programes.
Elaborar els criteris per la valoració i l'atorgament dels projectes i
de subvencions i elaborar les propostes de resolució.
Fer el seguiment dels programes d'ajuts per a la inserció laboral.

Gestionar i valorar les sol·licituds i els projectes del PIR social i
laboral, i formular les propostes de resolució.
Oferir serveis d'informació, tramitació i orientació a la ciutadania
en les qüestions relatives als programes i plans d'inserció laboral
(no només RMl).
Fer el seguiment dels centres col·laboradors de l'RMI.
Gestionar els programes d'acompanyament laboral i les mesures
de prospecció a l'empresa per a persones amb dificultats d'inserció.
Gestionar les mesures laborals, els contractes i l'autotreball dels
usuaris de la renda mínima d'inserció.
Gestió de les mesures laborals i fer seguiment de la situació
laboral dels beneficiaris.

Generalitat de Catalunya
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2.2.3 Model de processos de l'RMI
Seguidament, es presenta l'anàlisi que es va
incorporar del model de processos de la renda
mínima d'inserció.
El procés començava
quan el ciutadà
demanava cita per a fer la sol·licitud de l'RMI.
Aquesta sol·licitud es realitzava presencialment
al centre de Serveis Socials corresponent o a
una entitat homologada.
El/la treballador/a social del centre efectuava
una entrevista de valoració per a conèixer la
situació personal del demandant, comprovar si
s'ajusta a determinats requisits mínims per a
accedir a l'obtenció de la prestació i valorar la
situació de necessitat. A continuació, es
realitzava un informe social que recollia la
informació aportada per l'usuari i la seva
valoració social. Conjuntament amb els
destinataris, es realitzava una proposta de
Programa Individual d'Inserció i Reinserció
(PIR), en el que s'acordaven un itinerari i una
sèrie d'accions de suport segons les
característiques i necessitats de cada persona,
que els destinataris haurien de signar amb
conformitat (conveni d'inserció).

En aquesta fase del procediment el treballador/a
social no podia efectuar les comprovacions
de compliment de determinats requisits i de la
situació econòmica atès que no tenia accés als
sistemes d'informació per fer-ho, de manera que
no es podia realitzar un filtratge molt avançat en
aquest punt del procés.
Amb aquesta informació el/la treballador/a social
confeccionava l'expedient de sol·licitud de la
prestació i l'enviava als Serveis Centrals per
mitjà de la Web de Gestió de l'RMI. La web
transferia la informació a l'aplicatiu CÚRAM, des
d'on els tècnics de la Secció d'Administració
consultaven i valoraven l'expedient.

#
#

#

#

#

#
#

En
aquesta
fase,
es
realitzaven
les
comprovacions pertinents de compliment de
requisits i situació econòmica del sol·licitant
(consulta
al
cadastre,
vida
laboral,
comprovacions a la PICA etc.). En cas de
manca
de
documentació
o
necessitat
d'investigació
de
dades,
la
Secció
d'Administració
requeria
al
ciutadà
la
documentació necessària (extractes bancaris,
etc.).

Descripció del procés

Sol licitud
Les sol·licituds es feien
presencialment amb
cita prèvia als Sen/eis
Socials (ajuntaments o
entitats
homologades).

El/la treballador/a social
i
realitzava una entrevista j
¡ de valoració de la seva
j
I vulnerabilitat a la persona I
I sol·licitant.
í
Es signava un acord de Pia j
i Individual d'Inserció I
i
I Reinserció (PIR) I el
i
I conveni d'Inserció on la j
I persona es comprometia a j
I realitzar i assumir les
¡
I activitats establertes.
í

I S'enviava el PIR a Serveis
j Centrals de TSF i la Secció
I d'Administració avaluava el
j cas, efectuava les

j necessànes i realitzava
I una
de resolució.
I Posteriorment, es trametia
i la proposta a la Comissió
j interdepartamental i
i aquesta emetia un
j
de resolucio de
i I expedient.
i Es notificava la
I al ciutadà mitjançant ofici.

@
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Un cop es tenia la informació necessària, la
mateixa secció feia una proposta de resolució
que
es
remetia
a
la
Comissió
Interdepartamental de l'RMI. Aquesta comissió
avaluava la proposta i emetia un informe
vinculant de ressolució per a cada cas aprovant o
denegant l'expedient.
La Secció d'Administració notificava la
resolució
al
ciutadà
mitjançant
ofici.
Posteriorment, la Secció de Prestacions iniciava
el procés de nòmina que es finalitzava
generant un document comptable (obligació de
pagament). Aquest document l'havia de signar
Conselleria i es fiscalitzava per intervenció. Un
cop firmat per totes les parts, s'enviava el
document comptable via GCAT i la relació de
transferències
via . SMTP
a
Tresoreria
(Departament de Vicepresidència, Economia i
Hisenda). Aquest procés de pagament tenia,
normalment, una durada d'uns 3 o 4 dies.

En aquell moment es complia amb el termini
legal de resolució establert en la Llei. El silenci
administratiu era negatiu de forma que si en un
període de 4 mesos no es notificava la
resolució, s'entenia denegada la prestació. No
obstant, si es resolia favorablement més enllà
dels 4 mesos, els efectes econòmics de la
concessió serien el primer dia del cinquè mes
des de la sol·licitud.
Durant la percepció de la prestació, la Secció
d'Administració de l'RMI i dels Serveis
Territorials, realitzaven revisions d'ofici per
verificar el compliment de requisits. Tot i això, la
major part del temps dels tècnics es dedicava a
la gestió de noves sol·licituds. EÍs treballadors
socials també podien informar de modificacions i
comunicar si s'estava complint o no el conveni
d'inserció. En cas d'incompliment es procedia a
la suspensió de la prestació o l'extinció del dret.

El procediment des que el ciutadà sol·licitava la
prestació fins que rebia el pagament tenia una
duració d'uns 4 mesos aproximadament (sense
tenir en compte el temps d'espera per la cita
prèvia).
Je gestió de l'RMI

cguimon
' _a Secció de Prestacions
^ niciava el procés de
nomina fins a obtenir el
document comptable.
pi document comptable
ièavia de ser firmat per
Conselleria i
fiscalitzat per intervenció.
Si era validat, Tresoreria
executava l'ordre de
^pagament el darrer dia del
¿íínes.

e
#

I
í
i
¡

í Segons la necessitat
i d'inserció social o laboral
i identificada en el PIR, els
í candidats eren derivats a
i i mesures d'inserció
j i laboral (p. ex. al SOC) o
j i d'inclusió.

m

\ I Es realitzaven revisions
? I d'oMcl (creuaments amb
| I PICA, ESIL. etc.).

|
}

j i
j i Des de Serveis Socials
j I s'informava a Serveis

!
|
|

I Centrals sobre canvis en

I

i ! circumstàncies i altres
i A mesura que hi havia
com
j
I noves subvencions o
i I novetats
l'incompliment
del
conveni
|
I convocatòries, la secció
d'Inserció i obligacions.
}
í d'Administració podia
j derivar destinataris a nous
En funció del compliment j
I programes (p. ex.
de les obligacions í
j
iMARMI).
! i
requisits es podia procedir j
a la suspensió de la
|
prestació o a l'extinció del |
dret
I
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Seguidament, s'inclou el diagrama de flux que
contenia el procés de l'RMI.
Diagrama de flux del model de procés de l'RMI
m Web RMl
(2 CÚRAM
SI PICA, ESIL, et

I

"O
3

o
§

O

c
0

1

1

I

No hi ha
necessitat de
prestació

I
CO

Sí hi lia necessitat
de prestació

1
I

Im
Ç

E

5

I

Requerimem\> NO
^información

O
Enviament

SI

11

AI
I
I

[3

NO
i

I

O
Desistiment

Desfavorable

Ciutadà

Ciutadà

6

Favorable o
desfavorable^ Favorable

o 1
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2.2.4 Funcionalitats del Sistema d'informació
de l'RMI
L'aplicació que gestionava la prestació de la
renda mínima d'inserció realitzava les
següents funcionalitats de l'aplicació:
• Recollir les sol·licituds que enviaven els
treballadors socials dels ajuntaments i
gestionar-les en les següents fases:
f Avaluar l'elegibilitat de la sol·licitud
2, Pagament de la nòmina
3 Gestió i seguiment de mesures per
a la reinserció

Emissió de dades estadístiques
L'aplicatiu no disposava de les funcions
d'emissió de dades estadístiques. La web
RMl sí que disposava d'aquesta funcionalitat
però els informes estadístics eren erronis.
Aquest problema era important atès que
impedia
respondre
a
les
preguntes
parlamentàries.

e

Cerca d'expedients

Aquest programa es relacionava amb altres
aplicacions com la PICA, Web Gestió RMl,
SICAS i el Servidor de eFormularis.

El filtratge d'expedients per ítems no funcionava
correctament. Per exemple, no era possible
cercar expedients per característiques de la
població (edat, gènere, etc.).

En el procés d'anàlisi de l'aplicatiu es van
detectar els següents punts de millora:

2.2.5 Programes d'inserció

Integració
Millora de les integracions de l'aplicatiu amb
serveis socials, la Seguretat Social o altres
que
permetrien
comprovacions
automatitzades.

#

Càlcul de la prestació

La funcionalitat de càlcul de la prestació en
funció del nucli de convivència encara oo
estava operativa.

Així com de les funcionalitats del Sistema
d'Informació de l'RMI, es va fer un estudi també
de
les
principals
característiques
dels
programes d'inserció per als destinataris de
l'RIVIl.
Tots ells eren programes transversals que es
dirigien a tot el col·lectiu de destinataris de l'RMI
i en ocasions a col·lectius més amplis. N'eren 4:
• MARMI
• Treball i Formació

Notificacions
• Entitats col·laboradores d'Inserció
El S@rcat no registrava la sortida de
notificacions. Les notificacions no es podien
fer pel sistema SICER que permetia comprovar
si s'havia fet una notificació.
Programes d'inserció
L'aplicatiu no tenia carregades les mesures i
programes d'inserció, i no permetia fer un
seguiment des de CÚRAM de quines
activitats havia realitzat l'usuari.

• Empreses d'Inserció
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A continuació es facilita un quadre resum que
inclou la descripció de les principals
característiques dels programes d'inserció
dirigits als destinataris de l'RMI.
Quadre resum dels programes
Característiques

MARMI^

Treball i Formació

Persones destinatàries de l'RMI

Persones destinatàries de l'RMI i altres persones que^
requerissin millorar l'ocupabilitat i inserció laboral

Direcció General d'Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
(DGESTSCA)

Servei d'Ocupació de Catalunya (SÒC)

Destinataris

Organ responsable

(
Objectiu

Facilitar la inserció laboral de les persones
destinatàries de l'RMI
En base a una tutoria inicial, el tècnic realitzava
un diagnòstic i elaborava un pla d'inserció que
pactava amb l'usuari/a.
Durant les actuacions, es duien a terme tutories
individualitzades de seguiment.
Les actuacions incloïen activitats de:
Recerca de feina
Formació informàtica
Competències transversals
Pràctiques a empreses
Pràctiques a les AA.PP.

Descripció i continguts

Afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de
les persones aturades
*
Accions de coordinació i prospecció d'empreses i{
contractacions de 6 a 12 mesos de destinataris/
de l'RMI per part d'entitats beneficiàries.
'
Accions formatives d'entre 80 i 120 hores de
durada, d'assistència obligatòria per part dels/de ^
les participants durant la jornada laboral.
i.

o
c>

ó

La durada màxima de les pràctiques per persona
participant era de 100 hores, i no havia de
superar les-S hores diàries ni les 25 setmanals.
Última tutoria en el tancament per valorar amb la
persona participant els objectius assolits i
determinar aquells aspectes que encara calia
treballar.

Pressupost I volunih

•
•
•
•

3,87 milions d'euros de pressupost 2016
17.271 persones derivades
3.570 places
4.233 persones van realitzar el programa el 2016

C'

c:,.

C13 milions d'euros pressupost2016 pera
beneficiaris RMl
1.101 contractes de 1.000€al mes el 2016

Per falta de pressupost, el 2016 no hi va haver
convocatòria de MARMI.
f-iM.iMc.imont

El programa estava subvencionat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social
Europeu.

'

#

#

®
c
Subvenció per part del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, subvencions del Fons Social Europeu 1
altres fonts de finançament.

C;

O
Notes: 1. Dades corresponents a l'any 2016. 2. Programa de Mesures Actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima
d'inserció

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

I#
#

Id'inserció
Empreses d'inserció

Entitats col·laboradores d'inserció

®
p; Persones destinatàries de l'RMI i altres col·lectius en
"
risc d'exclusió social

#
#
#
#

@

Persones destinatàries de l'RMI i altres persones que
requerissin inserció laboral

Direcció General d'Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives I l'Autoempresa
(DGESTSCA)

Direcció General d'Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l'Aütoempresa
(DGESTSCA)

#
e Facilitar la inserció social i laboral de les persones
® destinatàries de l'RMI i altres col·lectius en risc

#
l'àmbit d'actuació es basava en la contractació del
col·lectiu.

#» Import de la convocatòria de 2016: 200.000C
12 persones col·lectiu RMl contractades

Inserir laboralment, contribuir a la integració
sociolaboral de grups en risc d'exclusió i, al mateix
temps, portar a terme un negoci produint béns i
serveis multisectorials per a mercats de tots els tipus.
Activació laboral dels usuaris a través dels estímuls
"contractuals" a empreses d'inserció (mesures
d'economia social). El Departament treia a concurs
subvencions per a empreses d'inserció, les quals
estaven obligades a oferir contractes de mínim 3
mesos a persones destinatàries de rendes mínimes i
amb resultats d'inserció determinats.
Les empreses d'inserció conservaven la lògica de les
empreses de caràcter ordinari apllcant-hi i
conjugant fórmules d'integració sociolaboral.
Els programes d'inserció eren diferents segons la
naturalesa de l'empresa (liostaleria, servei de
neteja, etc.).
Generalment, els contractes laborals venien
acompanyats de suport social per part de tècnics
d'inserció (orientació i seguiment).

•

549.632€ per a les 21 empreses d'inserció que
van contractaf 143 destinataris de RMl durant 880
mesos.
Línia 1:161.231 € per a la contractació de persones
tècniques que acompanyaven a beneficiaris de RMI.
Línia 2: 388.401 € per a la contractació de 143 persones
perceptores de RMl.

#

Subvenció per part del Departament de Treball,
# Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
0 Catalunya.

#

'

'

.

Subvenció per part del Departament de Treball,
Afers Socials I Famílies de la Generalitat de
Catalunya i pel Fons Social Europeu.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials I Famílies

2.3
Anàlisi
comparatiu
d'experiències
internacionals
en
polítiques
actives
vinculades a rendes mínimes
Durant el primer semestre de 2017 es va
realitzar un anàlisis de polítiques d'inserció i
activació vinculades a rendes mínimes o
similars en altres països europeus. Els
principals objectius d'aquest exercici van ser:
- Determinar les característiques i resultats
dels models de renda mínima d'altres països
- Extreure lliçons apreses i bones pràctiques
a fi de definir de la millor manera possible el
model de la renda garantida de ciutadania
A continuació es descriuen tres casos que es
van analitzar per les seves experiències recents
en polítiques d'inserció i activació vinculades
a prestacions de renda mínima o similars;
Gran Bretanya, Noruega i Dinamarca. Per
cada país es van analitzar el següents àmbits:

2.3.1 Gran Bretanya

Taxa d'atur: 4,6%
import respecte SMI:
màxim 150%

Existència de
complementarietat amb
rendes de treball

Beneficiaris:
7,5 M (totes les
prestacions)
Porta d'entrada:
JobCentrePlus

Font de la Informació: Office of National Statistics i
Eurostat

Algunes de les raons per les quals es va
analitzar Gran Bretanya van ser els següents:^
• En plena crisi el temps mitjà de recepció de
la prestació d'atur era de 5-6 mesos i més
del 50% dels beneficiaris la rebien per un
període inferior a 2 mesos.

Model de renda mínima del pals
^ Polítiques actives vinculades a
prestacions i mesures d'activació de
referencia

A

• 30%-60% dels participants dels principals
programes d'activació aconseguien feina
durant el període de realització dels
programes analitzats
• El sistema de renda mínima reduïa la
pobresa en un 60% i era un dels més
efectius de la UE

Lliçons apreses de l'experiència de
cada país

Com a part d'aquest anàlisi es van tenir en
compte una sèrie de factors i indicadors com:

• Introducció d'un nou model d'orientació
laboral i sociolaboral

• La taxa d'atur
• L'import de la renda mínima respecte el
Salari Mínim Interprofessional
• L'existència de complementarietat
rendes de treball

amb

• La porta d'entrada de la prestació
• El nombre de beneficiaris de la prestació

2.3.1.1 Anàlisi del model de renda mínima de
Gran Bretanya: transido d'un model
desagregat cap a una prestació única
En el moment d'elaboració d'aquest anàlisi Gran
Bretanya presentava un panorama de
prestacions
molt
desagregat.
Existien
nombroses
prestacions
de
suport
que
proporcionaven una renda mínima en funció
del col·lectiu al qual es pertanyia.

Font: 1. European Comission, (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes, United Kingdom
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Es distingien els dos col·lectius següents:^
Persones que treballaven almenys
16h/setmana: tenien accés a crèdits
fiscals que incrementaven el salari a
percebre {Working Tax Credits), crèdits
fiscals per cobrir cost econòmic dels fills
{Chiid Tax Credit), prestacions per a
¡habitatge {Housing Benefit), beques
menjador {Free School Meáis) i prestacions
per a fills {ChWd Benefit), així com altres
exempcions
i
deduccions
especials.
Persones que treballaven menys de
16h/setmana:
prestacions
d'atur
{Jobseel<ers
Ailowance),
d'incapacitat
{Employment and Support Allowance),
suport
addicional
per
a
famílies
monoparentals i vulnerables amb fills
menors de 5 anys {Income Support), Child
Tax Credit, Housing Benefit, Child Benefit,
Free School Meals, així com altres
exempcions i deduccions especials.
Aquest sistema era gestionat per l'agència
d'ocupació i prestacions nacional i limitava
les quantitats totals que es poden percebre a
través d'un llindar anomenat "benefit cap" que
varia en funció de les circumstàncies personals.
No obstant, resultava un model molt costós per
totes les parts implicades i es trobava en fase
de transició cap a una prestació única
(Universal Credit) per a persones amb i sense
feina que proporcionaria una renda mínima i
variaria en funció de les circumstàncies del
beneficiari. Aquesta transició estava resultant
molt més dificultosa del que s'esperava, en bona
part per dificultats en la transició cap als
nous sistemes d'informació.

2.3.Í.2 Polítiques actives vinculades a
prestacions i mesures d'activació de
referència 2

• Claimant commitment
En casos de prestacions d'atur (i a partir de
2017 per a tots els beneficiaris del Universal
Credit), el beneficiari havia de signar un acord
{"Claimant Commitment'), que condicionava la
prestado a una sèrie d'obligacions que
depenien de les circumstàncies de la persona
(distància del mercat laboral, responsabilitats a
la llar, etc.).
Exemples de condicions: presentar-se a
l'oficina de treball cada quinze dies, realització
d'activitats per trobar feina com escriure un CV,
registrar-se a agències de reclutament, hores de
recerca de treball a la setmana, programes de
formació, pràctiques, etc.
En cas de no compliment de les condicions hi
podien haver sancions (p. ex. suspensions) que
podien resultar en la terminació de la prestació.
Estadístiques rellevants; un 40% dels
beneficiaris de la Gran Bretanya deien que la
condicionalitat i el règim de sancions
incrementaven la seva disposició a buscar feina.
No obstant, no hi havia evidència empírica que
el règim de sancions incrementés les
probabilitats de trobar feina.
• Work Programme
En cas que un beneficiari no hagués trobat feina
en un període de 12 mesos (menys en el cas de
col·lectius més vulnerables), l'orientador havia
de condicionar la prestació a la realització
obligatòria del Work Programme amb un
proveïdor extern.
Aquest programa tenia una durada màxima de
24 mesos i durant aquest temps un proveïdor
ajudava al beneficiari a trobar feina a través
d'activitats per a millorar les seves habilitats
com per exemple: formacions, redacció de CVs,
recerca de feina, pràctiques, etc.

Es van analitzar diverses polítiques actives per
beneficiaris
de
prestacions
i
mesures
d'activació.

Font 1. European Comission, (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes, United Kingdom 2. Department for Woric and
Pensions (2017), "Bacl< to Worl< schemes"
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Aquests programes seguien un model de
pagament per resultats: un pagament a l'inici,
un si el beneficiari trobava feina i un pagament
final si mantenia la feina durant mesos.
Aquest programa va ser substituït a finals d'any
2017 per un programa més especialitzat en
col·lectius vulnerables, el Work and Health
Progrannme.
Estadístiques rellevants: un 28,5% dels
beneficiaris que participaven en el WP
aconsegueixen una feina i deixaven de cobrar la
prestació. D'aquests, un 65,9% mantenien la
feina en un període d'almenys 6 mesos. Els
resultat van ser més modestos en cas de
col·lectius més vulnerables (un de cada set
aconsegueix feina).
• Work choice
Aquest era un programa voluntari per a
beneficiaris amb discapacitats de grau mitjà i
avançat amb una inversió per participant més
alta que el WP. El pagament també tenia un
component en funció dels resultats.
Work Choice proporcionava ajuda en la
contractació i manteniment d'empleats amb
discapacitats i era considerat un cas d'èxit.

• Drets i deures; l'existència d'un règim on la
recepció de la prestació estava associada a
nombroses accions d'inserció i activació
per part del beneficiari i a monitoritzacions
freqüents per part de l'orientador laboral o
proveïdor responsable.
• Programes especialitzats; l'experiència de
la Gran Bretanya també mostrava una
efectivitat
superior
dels
programes
"verticals"
que
s'especialitzaven
en
col·lectius específics, així com la possibilitat
d'implantar un model de pagament per
resultats als proveïdors.
• Problemes
de
fragmentació;
una
fragmentació excessiva del sistema de
prestacions va resultar en un sistema
altament complex i costós. En el moment
d'elaboració de l'informe s'estava en fase de
transició cap a una prestació única que
englobi totes les prestacions del país.
• Dificultats de transició: no es podien
menystenir les dificultat associades a
aquesta transició (p. ex. en preparar els
sistemes d'informació). Aquest error va
endarrerir almenys en cinc anys el
desplegament a la Gran Bretanya.

Estadístiques rellevants: en 12 mesos, 62%
dels participants de Work Choice aconseguia
feina a través del programa i la sostenia en el
temps. ^

2.3.1.3 Lliçons apreses del model de renda
mínima a Gran Bretanya
De l'experiència de Gran Bretanya explicada
anteriorment se'n van extreure un seguit de
conclusions que s'exposen a continuació:

Font; 1. House of Commons, Work and Pensions Committee, (2016). The future ofJobcentre Plus, United Kingdom
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2.3.2 Noruega

Beneficiaris:
125.400

Existència de
fí complementarietat amb
; rendes de treball

Import respecte

SMI:
mínim 32%

Taxa d'atur:
' 4,7%

Jf'

#

Porta d'entrada:
Oficines NAV

Font de la informació: Eurostat

Noruega destacava per les següents raons'':
• 3er país europeu amb la taxa d'ocupació
més alta
• 66% dels beneficiaris restaven en la prestació
de renda mínima menys de 6 mesos

El sistema de renda mínima era complementari
amb tot tipus de prestacions i rendes del
treball. El factor determinant era tenir uns
ingressos inferiors al llindar que s'establia a
cada municipi. Per altra banda, era necessari
tenir un mínim de 18 anys i haver residit
legalment a Noruega un mínim de 5 anys
(residents permanents).
La recepció de la renda mínima es podia
condicionar des d'un principi a mesures
d'activació; aquest solia ser el cas per a tots els
receptors entre 18 i 30 anys. Exemples de
mesures d'activació eren: registrar-se com a
demandant d'ocupació, aportar documentació
que demostri la recerca de feina, entrevistes
amb els orientadors laborals, participació en
programes
d'ocupabilitat,
etc.
Tots
els
beneficiaris que rebien la prestació per un
període superior a 6 mesos estaven obligats
a inscriure's a un Programa de Qualificació.
Es preveien mesures sancionadores estrictes
en els casos d'incompliment de les mesures
com per exemple reduccions temporals de la
prestació, suspensions i terminacions.

• Previsió de diverses mesures per incentivar
el compliment dels programes d'activació
2.3.2.2 Polítiques actives vinculades a
prestacions i mesures d'activació de
referència^
2.3.2.1 Anàlisi del model de renda mínima del
país: un model descentralitzat per a
residents permanents^
El règim de renda mínima a Noruega era un
sistema regit per un marc legislatiu nacional i
desplegat, administrat i finançat pels ens
locals. Cada municipi tenia llibertat per fixar les
quantitats a què tenien dret els beneficiaris que
hi residien, sempre que es complissin les
normes estatals.
Les oficines locals de la NAV (agència nacional
d'ocupació) eren la porta d'entrada a la renda
mínima.
Ara
bé,
aquestes
depenien
funcionalment dels municipis. Els tècnics
municipals valoraven el grau de necessitat del
sol·licitant (amb cert grau de discrecionalitat
en l'avaluació de cada cas) i decidien
l'aprovació.

• Programa de Qualificació
Consistien en un conjunt de mesures de
formació i orientació laboral adreçades a
col·lectius en edat de treball que es trobaven en
risc de cronificar-se en la prestació.
Tenia per objectiu preparar el beneficiari de la
prestació per a la transició cap a la vida
laboral. S'acordava entre l'orientador de l'oficina
del NAV i el beneficiari de la prestació, en base
a una avaluació de les capacitats laborals.
Els participants d'aquest programa deixaven de
rebre la prestació però rebien un "sou " que tenia
una durada màxima de dos anys.

Font: 1. European Commission, (2015 ) ESPN Tliematic Report on minimum income schemes, Nora/ay.
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El Programa de Qualificació va tenir uns
resultats raonables. Un 25% dels participants
del programa de qualificació s'inseria en el
mercat de treball. Es calculava que la
participació en el programa incrementava la
probabilitat d'ocupació en un 18%.

• Condicionalitat: En la gran majoria de casos
es considerava necessari condicionar la
prestado a programes de formado i
activado. Aquestes condicions s'associaven
a un règim de sancions que podia resultar en
la pèrdua de la prestació.

• Work Training

• Limitació durada: Per tal de reduir la
cronificació, aquells beneficiaris que rebien
la prestació per més de 6 mesos havien de
realitzar un programa de qualificació i se'ls
substituïa la prestació per un sou amb una
durada màxima de dos anys.

Practiques de caràcter temporal (fins a un
any) en una empresa per a persones que tenien
poca experiencia laboral.
S'assignava un treballador de la NAV per
monitoritzar l'estada i avaluar el compliment.
Es signava un conveni entre el "treballador" i la
NAV on es fixaven els objectius, es descrivien
les tasques i la duració de les pràctiques.

2.3.3 Dinamarca

• Rehabilitació ocupacional
Es destinava a aquelles persones que estaven
de baixa o que havien vist les seves capacitats
afectades.

Existència de
complementarietat amb
rendes de treball

Beneficiaris:
146.046

La mesura s adequava a les necessitats de la
persona.
Exemples
de
mesures:
activitats
per
incrementar la motivació i l'habilitat per superar
els problemes, guia d'estil de vida, plans
individualitzats d'orientació, pràctiques de treball
en un entorn segur, etc.

..V
Taxa d'atur; 6,2%
Import respecte SMI
Mínim 42%

Font de la informació: Eurostat

2.3.2.3 Lliçons apreses del model de renda
mínima a Noruega
• Empoderar els municipis: Noruega va
aconseguir empoderar els municipis a través
d'un règim descentralitzat on els ens locals
definien, gestionaven i finançaven les
quantitats, dins d'un marc nacional. També
establien les obligacions dels beneficiaris de
la renda mínima de la prestació.

Dinamarca destacava pels següents motius^:
• Va dur a terme una reforma amb l'objectiu de
reduir la cronificació
• Els programes d'activació tenien un rati
d'inserció del 20% al cap de 6 mesos
d'haver començat el programa
• El 40% dels beneficiaris abandonaven la
renda mínima en menys d'un any

Font: 1. European Commission (2016), ESPN Thematic Report on minimum income schemes, Denmark,
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2.3.3.1 Anàlisi del model de renda mínima del
país: un model condicionat a un mínim
d'hores de feina''
A Dinamarca existien diversos models de
renda mínima en funció del col·lectiu al qual
es pertanyia (edat del beneficiari, educació,
salut, discapacitats, responsabilitats familiars,
etc.). L'edat i el nivell de formació eren els
factors més decisius a l'hora de definir quin
model de renda mínima es podia percebre.
Per poder accedir a algunes d'aquestes
prestacions era necessari haver residit a
Dinamarca per un període de 7 anys (en els
darrers
8)
i haver
experimentat
un
esdeveniment personal recent com un divorci,
problemes de salut o haver perdut la feina.
En general es condicionava la percepció de la
prestació a la realització de programes
formatius. Si el sol·licitant no trobava una feina
en un termini de 3 mesos, s'obligava el
prestatari a complir un programa de "mesures
útils".
Aquelles persones que no estaven obligades a
participar en cap programa, igualment estaven
subjectes a avaluacions per part dels
treballadors socials dels municipis, els qual
comprovaven que la cerca activa de feina es
complia, assistien a les entrevistes de feina, etc.
Per altra banda, tots els receptors de les
prestacions de renda mínima (excepte persones
sota el marc d'ajuda educativa i renda
d'integració) havien de complir amb el requisit
de realitzar 225h de treball anuals per a poder
mantenir la prestació al següent any. En cas
contrari s'aplicava una reducció de la quantitat
de la prestació.
Si els perceptors de la prestació no complien
amb els requisits, el municipi imposava
sancions com la retirada de la prestació durant
tres dies o tres mesos en funció de si
l'incompliment és reiterat.

En el cas que el beneficiari trobés feina
mentre cobra la prestació, es reduïa la quantitat
a percebre però no s'eliminava i es mantenien
les prestacions complementaries (p. ex.
habitatge).
Els ens locals tenien un paper rellevant en la
gestió de les prestacions. Tot i que la legislació
de la renda mínima era nacional, la gestió de les
sol·licituds anava a càrrec dels treballadors
socials dels municipis. Els municipis tenien
incentius per evitar que els beneficiaris es
cronifiquessin en les prestacions de la
seguretat social per mitjà d'un sistema de
reemborsament que permetia recuperar part
dels costos associats a l'assistència social i la
gestió d'aquestes prestacions.

2.3.3.2 Polítiques actives vinculades a
prestacions i mesures d'activació de
referència^
• Esquema general
S'adreçava a persones menors de 30 amb
qualificacions educatives i persones majors de
30.
L'esquema
general
de
renda
mínima
proporcionava una prestació a persones que es
trobessin en situació de pobresa, tot i que per tal
d'obtenir l'assistència social a Dinamarca també
era necessari que s'hagués produït un
esdeveniment personal (pèrdua de treball,
divorci,, etc.).
El pagament de la prestació era subjecte a
impostos i en alguns casos es podia rebre un
complement d'habitatge, per fills a càrrec,
etc.
Si el sol·licitant no trobava una feina en un
termini de 3 mesos, s'obligava el prestatari a
complir un programa de "mesures útils"
(hores de treball remunerades p. ex. fent
tasques de serveis socials).

Font: 1. European Commission (2016), ESPN Thematic Report on minimum income schemes, Denmark,
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• Ajuda educativa
Mesura dirigida a persones per sota dels 30
anys sense qualificacions que no tenien el
nivell suficient per a fer un curs formatiu.
L'objectiu era millorar les seves capacitats per
ingressar a l'educació, les oportunitats
d'activació o la feina.
Les persones que participaven en aquest
esquema no cobraven cap prestació. Durant
el programa educacional, el treballador social
feia un acompanyament i valorava si la
persona estava llesta per assumir un curs en
condicions normals, se l'animava a participar-hi i
a buscar feina. Si en el procés no trobava feina
se li demana treballar en "mesures útils" (p.ex.
passejos amb gent gran, col·laboració en
escoles bressol, etc.). Un cop completat el
programa i assolits els objectius, la persona
podia accedir a la prestació de l'esquema
general.
• Renda d'integració
Introduïda al 2015, era una renda mínima de
menor quantia que l'esquema general i
orientada a persones nouvingudes (persones
que havien viscut a Dinamarca menys de 7
anys en els últims 8 darrers anys, p. ex.
refugiats). Aquests beneficiaris també estaven
subjectes a un règim d'obligacions d'inserció
i activació i sancions. Les obligacions incloïen
activitats com classes de danès que s'havien de
complir abans de poder accedir a un altre tipus
de suport.

2.3.3.3 Lliçons apreses del model de renda
mínima a Dinamarca
• Restricció de condicions; Es va considerar
necessari
introduir
requisits
i
condicionalitats més estrictes per tal de
reduir la cronificació - p. ex. 225h de treball
mínimes a l'any.
• Making work pay. Tan el benefician com els
ens locals responsables de la gestió de la
prestació rebien incentius econòmics en
cas que el beneficiari trobés feina.

• Diverses rendes mínimes: S'havia optat per
un model verticalitzat de rendes d'inserció
en funció de l'edat i el nivell educatiu que
s'ajusti a les necessitats de cada
col·lectiu. Segons aquests factors es
preveien diversos esquemes d'intervenció
d'assistència social (p. ex. avaluacions) i
d'obligacions.

2.3.4 Conclusions
A continuació es detallen les principals mesures
identificades en els casos d'estudi:
• Condicionar la prestació a accions per als
receptors de les prestacions, per tal de
fomentar la inclusió social i la inserció
laboral.
• Establir
un
sistema
d'avaluacions
periòdiques
del
compliment
de
les
obligacions.
• Establiment de règims sancionadors pels
casos d'incompliment d'obligacions.
• Regulació de la durada màxima de la
percepció de la prestació.
• Verticalització de les polítiques actives
d'inserció i dels programes d'activació.
• Tots els països identificats introduïen
incentius importants per garantir que la
inserció, activació i obtenció de feina resulten
en uns ingressos suficientment superiors.
• Oferir incentius econòmics als ens gestors
de la prestació i esquemes de pagament per
resultats a proveïdors de programes
d'activació.
• Dos dels tres països estudiats també van
limitar les quantitats a percebre per part de
l'Estat en prestacions socials, a través de
fórmules de topalls màxims.
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2.4 Anàlisi del model del País Basc
En la fase prèvia a l'aprovació de la llei de l'RGC
un deis models de renda garantida analitzats va
ser l'implementat en el País Base. D'acord amb
els objectius pels quals es va realitzar l'anàlisi
comparatiu d'experiències a nivell internacional,
també es va trobar oportú l'estudi del cas del
País Basc tant per les seves característiques
com per proximitat.
Des dels anys 80, el País Basc ha estat pioner
en mesures de benestar i inclusió social. El
sistema basc incloïa una política d'estímuls al
treball que garantia un major nivell
d'ingressos quan s'accedia a un lloc de
treball. Això es va aconseguir per les dues
modalitats de la prestació que alhora
constituïen un doble sistema de barems de la
prestació. Cal remarcar que des de la
introducció de l'RGI a finals dels 80, la
pobresa del País Basc es va reduir en termes
nominals i reals i Euskadi es va distanciar dels
nivells d'altres CCAA.
La Renta Garantia de Ingresos (RGI) es
determinava com una prestació econòmica
mensual per atendre a les persones que
integraven una unitat de convivència i que no
disposaven de recursos suficients per cobrir les
seves necessitats bàsiques. Hi havia dues
modalitats de l'RGI:
• Renda bàsica: una renda bàsica per la
inclusió dirigida a persones amb ingressos
insuficients que no procedien de rendes
d'ocupació.
• Renda complementària: aquesta renda està
dirigida a complementar el nivell de recursos
de les unitats de convivència que tot i
disposar d'ingressos laborals, comptaven
amb recursos mensuals inferiors a l'import de
la renda bàsica per la inclusió. Es configurava
de manera que la obtenció d'una feina
sempre resultés en un major nivell
d'ingressos.

En el moment en el que es va fer l'anàlisi, l'RGI
tenia un caràcter condicional, això significa
que els perceptors de la prestació, amb
excepció de persones de la tercera edat i
discapacitats, havien de participar en l'itinerari
personalitzat per la reinserció social 1 laboral.
Aquest itinerari es denominava Conveni
d'Inclusió Activa. El Conveni d'Inclusió Activa
tenia continguts orientats a facilitar tant la
inclusió social com la inserció laboral de la
persona titular, com la resta dels membres de la
unitat de convivència.
La Llei 18/2008 de 23 de desembre, per la qual
es regeix aquesta prestació va ser aprovada
l'any 2008 pel parlament basc i la seva darrera
modificació data de 2011. D'acord amb aquesta
modificació, es va atribuir a Lanbide (el servei
públic d'ocupació basc) les competències de la
tramitació
i
resolució,
així
com
de
l'elaboració, subscripció i seguiment dels
convenis d'inclusió derivats de la prestació.
Així doncs, es va considerar adequat realitzar un
anàlisis del model de l'RGI no només per la
seva proximitat sinó per l'atribució d'aquestes
competències
als
seus
serveis
públics
d'ocupació. Aquest anàlisi va incloure diverses
entrevistes amb el departament competent del
País Basc i Lanbide. A partir d'aquest anàlisis es
van extreure un seguit de lliçons apreses que
resultarien valuoses en les tasques de redacció
i, posteriorment, d'implementació de la llei.
Amb aquest exercici es va fer una recopilació
dels aspectes clau dels diferents àmbits de la
gestió de la prestació que caldria considerar per
l'RGC:

0

Situació actual de l'RGI
Àmbit legislatiu
Àmbit organiízatiu
Àmbit de processos
Àmbit de sistsimes d'infowiaGl
Programes d'inserció
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3. Implementació de la llei
• Els segon apartat se centra en les tasques
que es van dur a terme abans de l'entrada
en vigor de la llei amb data 15 de setembre
de 2017.

En aquesta secció de l'infornie es presenta un
resum de les característiques de la prestació
de l'RGC i es detallen les principals
actuacions realitzades per tal de garantir una
correcta implementació de la llei 14/2017, de
20 de juliol, de renda garantida de ciutadania.
Aquesta secció s'estructura en tres grans
apartats:

• El tercer apartat recull totes les tasques que
han tingut lloc posteriorment, fins el
compliment del primer any de validesa del
text legislatiu, el 15 de setembre de 2018.

• En el primer apartat s'inclou una introducció
a la renda garantida de ciutadania amb
l'explicació
de
les
seves
principals
característiques com, per exemple, els
requisits que estableix la llei per ser
perceptor, els principis en els quals es basa
el text legislatiu, la seva compatibilitat i
complementarietat amb altres prestacions o
les quanties de la prestació.

En els darrers dos apartats es resumeixen les
actuacions més rellevants que es van dur a
terme per establir les bases organitzatives, de
processos, TIC i gestió del canvi per poder
implantar i fer efectiva la prestació. A
continuació s'adjunta un timeline on es
resumeixen les principals actuacions que es
detallen en els següents apartats.

Accions realitzades en la fase d'implementació dé la llei
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Jul

Ago

Set

Nou Govern

Context politic

#

Jun

Tasques de piatlificació i
preparació de les estructures
necessàries assolides:
•

Comunicació al voltant de
la nova prestació

•

Contractació i formació de
personal

•

Organització i processos
de la prestació

0

0

Primeres
resolucions de
sol·licituds
d'RGC. Anàlisi
de càrregues de
treball i
redistribució
del personal de
l'RGC

Incorporació
de nous orientadors
al soc i
tècnics de
DGESTSCA

0

Primeres
resolucions de
sol·licituds de
compiement

Constitució
d'una Comissió
interadminis
trativa amb
MEYSS pels
complements

0

0

Formació RGC Decret de la
Comissió de
al totes les
Govern en
oficines del SOC
tràmit
i SS amb èmfasi
d'audiència
en la
coordinació
entre agents

Campanya
comunicativa
per informar
dels nous
imports

Constitució de 2
Habilitació de
nous tràmits i
consultes des
de totes les
oficines

gaips de treball
vinculats al (i)
reglament i els (li)
protocols de
relació
Inici reunions amb
entitats que
formaran part de la
Comissió de Govern

Contractacions
addicionals per
reduir terminis
de resolució
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#
3.1 Principals característiques de l'RGC
L'any 2014 es va presentar al Parlament de
Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular
amb l'objectiu de crear una renda garantida
de ciutadania de Catalunya, amb el suport de
més de 120.000 firmes. Després d'un proçés de
negociacions, el 12 de juliol de 2017, el
Parlament va donar llum verda a l'aprovació de
la llei de la renda garantida de ciutadania amb el
vot favorable de tots els grups de la cambra.
La renda garantida de ciutadania és una
prestació social de naturalesa econòmica i
percepció periòdica. L'RGC es configura com
una prestació garantida de dret subjectiu i té
com a finalitat desenvolupar la promoció de la
persona i el seu apoderament per superar les
condicions que l'han dut a necessitar aquesta
prestació.
L'RGC ha esdevingut un nou instrument del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per atendre al col·lectiu que es troba en
situació de vulnerabilitat. És un nou dret social
que substitueix i amplia les característiques de
l'antiga prestació de renda mínima d'inserció,
que va quedar derogada automàticament amb
l'entrada en vigor de la nova Llei.

L'objectiu principal de, l'RGC és l'associació
d'una prestació social a una política activa
d'inserció que té la finalitat de facilitar la
inclusió social o inserció laboral com a
mecanisme per garantir l'autonomia de les
persones.
L'RGC consta de dues prestacions:
prestació garantida, no condicionada,
@ Una
subjecta als requisits que estableix aquesta
llei
2 ) Una prestació complementària d'activació
@
i inserció (PCAl), condicionada al

compromís d'elaborar, i, si s'escau, seguir,
un pla d'inclusió social o d'inserció laboral

©
crc
c...

c>
o

o
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3.1.1 Principis de la llei

Addicionalment, la llei de la renda garantida de
ciutadania modifica la llei 13/2006, del 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic i crea uns complements d'altres
prestacions, pensions i ajuts estatals.

La regulació de la prestació és una manifestació
del principi d'estabilitat, de manera que es
manté la percepció de la prestació sempre que
persisteixi la situació d'exclusió social que l'ha
originada i el compliment dels requisits, les
condicions i les obligacions establerts.

Aquests
ajuts
permetran
complementar
prestacions contributives i no contributives,
d'invalidesa, viduïtat, orfandat, fills a càrrec,
SOVI i algunes prestacions de desocupació que
permeten als seus perceptors arribar fins a la
quantia de l'RGC vigent en cada moment.

De la mateixa manera, la llei té en consideració
el principi d'atenció individualitzada. Per això,
la prestació ha de respondre en cada cas a les
condicions i necessitats particulars de les
persones a qui està destinada, sense oblidar, si
escau, les peculiaritats dels grups o col·lectius a
què pertanyen.

A més, la nova normativa va suposar la
derogació la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la
renda mínima d'inserció (RMI).

La participació dels destinataris constitueix, així
mateix, un principi d'atenció inexcusable. Per
això es garanteix llur contribució activa,
compromesa i responsable en la superació de la
situació, i també llur intervenció a l'hora de
programar i desenvolupar els itineraris que es
puguin dissenyar per a la integració.

A continuació s'inclou un esquema en el que es
detallen les dues tipologies de prestacions de
les que consta la renda garantida de ciutadania:

La Llei de l'RGC crea dues tipologies de prestacions

Renda Garantida de
Ciutadania

150€

Quantitat
fins arribar
al % vigent
de l'IRSC,
menys
150€

Nou complement de pensions i
altres ajuts estatals

Quantitat
fins arribar
al % vigent
w de l'IRSC*

Prestació complementària
d'activació i inserció

Quantitat
en funció
de la
prestació

Prestació garantida

Quantitat establerta en la Llei de l'RGC
Quantitat en funció de la prestació

* Nota: en el cas de persones susceptibles de participar en un pla d'inserció (d'ara en endavant persones activables), el complement
serà fins arribar al % vigent de l'IRSC, menys 150€. En cas que es signi i, si s'escau, es segueixi, un pla d'inclusió social o d'inserció
laboral, es rebran els 150 € restants per arribar fins al % de l'IRSC vigent.
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3.1.2 Requisits

• Perceptors de la Renda IVlínima d'Inserció

La llei 14/2017 de la renda garantida de
ciutadania estableix els següents requisits
generals per
accedir
a
la
prestació:

Caràcter complementari i subsidiari d'altres
prestacions

• Ser majors de 23 anys. També poden
accedir-hi majors de 18 en cas de tenir
menors o persones amb discapacitat a càrrec;
ésser òrfenes dels dos progenitors o haver
estat víctimes de violència masclista en l'àmbit
de la llar.
• Estar empadronat a Catalunya.
• Tenir residència a Catalunya durant els 24
mesos anteriors.
• No disposar d'ingressos, rendes o recursos
mínims, durant els sis mesos anteriors a la
sol·licitud i mantenir-se en aquesta situació.
• No ser beneficiàries d'una prestació pública o
privada de servei residencial permanent de
tipus social, sanitari o sociosanitari i no estar
internades en centres penitenciaris én règim
tancat o ordinari. En el primer cas sí que
poden accedir a la prestació si se segueix 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.
3.1.3 Compatibilitat i complementarietat amb
altres prestacions
Compatibilitat amb rendes de treball
La llei va establir que inicialment es permetria
complementar la prestació amb rendes de
contractes de treball en els següents casos:
• Famílies monoparentals amb fills a càrrec
poden compatibilitzar l'RGC amb rendes de
treball a temps parcial
• Les persones receptores de l'RGC que trobin
feina a temps parcial però es trobin per sota
encara del llindar d'Ingressos de l'RGC,
poden continuar rebent un complement fins
arribar al muntant total de la renda garantida
durant 6 mesos

• L'RGC és subsidiària amb els ingressos de
qualsevol mena a què puguin tenir dret els
titulars o beneficiaris de la prestació fins al
llindar de l'RGC
• Existeixen
un
seguit
d'excepcions;
ingressos
de
les
prestacions
econòmiques, públiques i privades de
dependència, de beques escolars de
menjador i transport, d'urgència per a evitar
desnonaments, de beques públiques per a
estudiar
• Els perceptors d'ajuts i prestacions
estatals d'atur i per a l'ocupació i els
perceptors de pensions contributives i no
contributives de la seguretat social no
tenen dret a la prestació, sens perjudici del
que regula la disposició addicional 3®

3.1.4 Altres característiques i motius de
suspensió i extinció
El pagament de l'RGC és mensual, per
transferència bancària i a mes vençut i els seus
efectes econòmics s'Inicien en el moment de
sol·licitud, tot i que no es comença a percebre
la prestació fins el mes següent a la seva
aprovació.
Per altra banda, el dret a la RGC es manté
mentre s'acrediti la situació de necessitat i es
compleixin els requisits. La prestació és de 12
pagaments mensuals per any i es prorroga
cada 2 anys.
El cobrament de la prestació es susceptible de
ser interromput per contracte de treball a
temps complet tot i que es continua percebent
la prestació complementària d'activació i
inserció (PCAl), si n'és perceptor, durant 6
mesos. També es suspèn el cobrament pér tenir
ingressos econòmics, no salarials, per un
import igual o superior a l'Indicador de Renda de
suficiència de Catalunya.
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• . La resolució judicial que comporti la
privació de llibertat de la persona titular.

De la mateixa manera, la llei preveu una sèrie
de motius pels quals els beneficiaris de la
prestació perden el dret a percebre la
prestació (tant RGC com PCAl):

• El trasllat de la residència habitual a un
municipi de fora del territori de Catalunya.

• La pèrdua de qualsevol dels requisits
que estableix l'article 7 i que cal acreditar
per a accedir-hi, inclosa la desaparició de la
situació de necessitat que ha motivat la
prestació.
• L'incompliment de les
regulades per l'article 11.

• La renúncia de la persona titular, sense
perjudici que la resta de beneficiaris puguin
sol·licitar la prestació a què poden tenir
dret.

obligacions
3.1.5 Quanties

• La no comunicació del canvi de
qualsevol circumstància personal, familiar
0 laboral que comporti la pèrdua del dret a
la percepció de la prestació. En aquest cas,
s'ha de retornar la quantitat indegudament
percebuda.

Les
quanties
de
la
prestació
venen
determinades d'acord amb el que disposa la llei
respecte a l'índex de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC) i les persones amb uns
ingressos inferiors als llindars que disposa la llei
tenen dret a cobrar la prestació.

• L'engany en les dades proporcionades
per a acreditar el compliment dels requisits
per a accedir a la prestació o mantenir-la.

Les quanties econòmiques de la prestació de
l'RGC es despleguen de manera gradual,
entre la data d'entrada en vigor d'aquesta llei i
fins la plena implantació l'I d'abril de 2020. Per
a cadascun dels períodes són aplicables el
llindar i la quantia de la prestació que s'hi
estableix, en funció de la persona o persones
que formen part de la unitat familiar i sempre en
les quanties que es derivin del percentatge de
l'IRSC vigent en cada moment.^

• La mort o l'absència no justificada de la
persona titular. En aquest cas, s'ha de
revisar l'expedient per a traspassar-ne la
titularitat a un altre membre la unitat
familiar, si compleix els requisits.

Taula amb les quanties establertes en la llei de l'RGC
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Notes: 1. Els imports corresponen a la suma de la prestació garantida i la prestació complementària. L'import de l'RGC es
desplegarà gradualment: des del 85% de l'Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya el 15 de setembre de 2017,
fins al 100% a l'abril del 2020.
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3.1.6
El
complement
de
prestacions i altres ajuts estatals

pensions,

La llei inclou en la Disposició addicional tercera
una modificació de l'article 21 de la Llei 13/2006,
de 27 de juliol, que crea noves prestacions de
dret subjectiu per a complementar els ajuts,
les pensions i les prestacions estatals.

Aquesta modificació crea uns complements
nous que permeten complementar prestacions
contributives als seus perceptors per arribar
fins a la quantia de l'RGC vigent. Les
prestacions i pensions estatals que poden ser
complementades fins al llindar de l'RGC es
recullen en el següent esquema.

Nou complement d'altres prestacions^
Renda Garantida de
Ciutadania

Nou complement de pensions i altres ajuts estatals
"

Prestació
complementària
150 €

r'
!
¡

1
r
j•

I Complement ; 1 Complement ; 1 Complement ; ¡ Complement ;
,
1
1
1 •
¡

Prestació garantida
SOVI

RAI

PNC

« »•

Prestacions i pensions estatals que poden ser complementades fins
al llindar de l'RGC^
Pensions de jubilado o
invalidesa percebudes
de l'exterior

Invalidesa permanent

Viduïtat

Pensions de viduïtat
percebudes de l'exterior

Prestació
contributiva d'atur

Pensions de jubilació del sistema de
SS
Pensions de jubilació, invalidesa o

Pensions de mutualitats
substitutives del sistema de
SS

Subsidi

Pensions assistencials de
malaltia o vellesa

Subsidi +55

viduïtat de Classes Passives de l'Estat
i d'altres
Pensions assistencials per vellesa per
espanyols d'origen retornats
Pensions extraordinàries motivades per

Orfanesa

Pensions LISMI

RAIs

actes terroristes (pensions de viduïtat i
incapacitat permanent)

Pensionista en favor
de familiars

Prestació per fill a càrrec
major de 18 anys amb
incapacitat

Programa
Activació
Ocupacional

PREPARA

Notes: 1. Nivell econòmic de l'RGC (segons IRSC vigent) 2. La PNC es complementa mitjançant el complement de PNC que
té com a límit màxim el 35% de la PNC.
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3.2 Abans de l'entrada en vigor de la llei
El 12 de juliol de 2017, el Parlament va donar
llum verda a l'aprovació de la Llei de la Renda
Garantida de Ciutadania, amb el vot favorable
de tots els grups de la cambra. Aquesta llei
regulava una nova prestació social, l'RGC, que
es constitueix com un dret social i que substituïa
i ampliava les característiques de l'antiga Renda
Mínima d'Inserció. A data 15 de setembre de
2017 la llei havia d'entrar en vigor i tots els
antics perceptors de l'RMI i de les pensions
més baixes (més de 107.000 persones entre
titulars i beneficiaris) havien de passar a ser
beneficiaris de l'RGC i el complement de
pensions, prestacions i altres ajuts estatals de
forma automàtica.

En el termini des de l'aprovació fins a l'entrada
en vigor de la llei, es va implementar de forma
efectiva un full de ruta amb les tasques
necessàries per tal de:
i.

Donar a conèixer l'RGC i els complements

ii.

Contractar el personal necessari, evitar
cues en el procés de noves sol·licituds i
oferir una bona atenció als usuaris

iii.

Traspassar tots els expedients de l'RMI i
les prestacions més baixes a la nòmina de
l'RGC

iv.

Assegurar una resolució de l'RGC dins els
terminis

En aquesta secció es detallen les principals
actuacions realitzades durant aquest període
per tal d'aconseguir els objectius anteriorment
enumerats i donar resposta a les necessitats
organitzatives, de processos i tecnològiques
que la implementació de l'RGC requeria. Per a
cadascun d'aquests àmbits, es van definir grups
de treball transversals de les diferents unitats
implicades que van ser claus per assegurar una
correcta organització i coordinació de les
actuacions.

Aquest ajustat període de dos mesos
d'implementació va estar marcat per una
implantació en temps rècord dels processos i
la infraestructura necessària per a desplegar
l'RGC. Tot plegat va requerir d'un elevat esforç
en la gestió i coordinació del projecte, en el
suport funcional i en la gestió del canvi per
part de tots els agents impliòats.

2017
20 de juliol

O

Aprovació de la
Llei 14/2017, del
20 de juliol, de la
renda garantida
de ciutadania

15 de setembre
Període de 2 mesos per
tal d'adaptar les
estructures
necessàries per fer
efectiu aquest nou dret

9

26.130 famílies perceptores de la renda
mínima d'inserció (corresponents a un total
de 62.525 beneficiaris) van passar a rebre la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
44.895 pensionistes amb les rendes més
baixes (perceptors dels Complement de la
Pensió Nq Contributiva o CPNC), van passar
a percebre un complement fins l'import de la
Renda Garantida de Ciutadania.
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3.2.1 Formació, comunicació i suport
L'àmbit de gestió del canvi abans de l'entrada
en vigor de la llei va consistir en tres línies
d'actuació:
La definició implementació del pla de
formació

o

La definició i implementació d'un pla
de comunicació i la confecció de
material comunicatiu

La gran majoria de sessions formatives que es
van realitzar abans de l'entrada en vigor de la
llei, van tenir una estructura similar. Aquestes
sessions formatives tenien una part comuna i
una part específica. A continuació es mostra
l'estructura de la formació que es va donar als
administratius del SOC:

i» Introducció
• Informació i context de la prestació
• Objectius principals de la mateixa

La definició i implementació del pla de
suport (pla de contingència, resolució
d'incidències i dubtes)

®

Què és la
Ciutadania?

Pla de formació

• Requisits principals

En aquesta secció s'éxplica en què va consistir
el pla de formació. Per dur a terme el pla de
formació, es van realitzar les següents tasques:

• Compatibilitat amb rendes del treball

Primer
es
va
fer
un
exercici
d'identificació deis agents i organismes
de gestió de l'RGC que havien de rebre
formació: DGESTSCA, DGPS, SOC,
serveis socials, OACs i OASFs i
personal del telèfon gratuït
En segon lloc, es van detectar les
necessitats formatives de cadascun dels
agents: p. ex. informació sobre els
requisits de l'RGC

Renda

Garantida

de

• Definició de la prestació

• Caràcter complementari
d'altres prestacions

i

subsidiari

• Nou
complement
de
pensions,
prestacions i altres ajuts estatals
• Quanties
^Funcionament de l'RGC
Procés global de gestió de la prestació
• Procés en el cas de persones activables
• Procés en el cas de persones no
activables
El rol del SOC

En tercer lloc es van identificar el format
de les formacions (presencials, a
distància, etc.) a realitzar i els formadors

@

Finalment, es va definir un calendari de
formacions que prioritzés les formacions
més crítiques en cada moment (p. ex.
formació al personal del telèfon gratuït i als
administratius del SOC, OACs i OASFs
abans del 15 de setembre per tal que
poguessin realitzar els tràmits de cita
prèvia, d'informació i d'alta de noves
sol·licituds)

En base a aquest pla de formació es van
planificar sessions específiques per a cadascun
dels agents.

• Funcions principals del SOC en la gestió
de l'RGC (informació, recollida i
presentació de documentació i orientació)

0

11Formació TIC
• Formació en l'assistent virtual, l'aplicatiu
de cita prèvia i frontal web
Calendari
Calendari de desplegament de l'RGC

A més a més, es van' elaborar manuals i
instruccions per al personal de les oficines, per
tal de guiar-los en les seves funcions
relacionades amb l'RGC.

Generalitat ck Catalunya
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Pla de comunicació
Durant el mes de juliol i agost es va dissenyar
una campanya comunicativa amb la finalitat de
promocionar i donar a conèixer l'RGC a la
ciutadania i explicar la necessitat de cita prèvia.

Infografia d'RGC

0
Aquesta campanya es va desplegar a partir del
7 de setembre i va incloure una pàgina web, el
telèfon gratuït informatiu, l'assistent virtual,
infografies, tríptics informatius i checklist de
documentació a aportar per fer el tràmit d'alta. A
continuació es detallen les principals actuacions:

#

Es va enviar una carta a tots els
beneficiaris de l'RMI i el complement de
la pensió no contributiva, informant-los de
l'aprovació de la llei i que en el seu cas
s'actualitzaria l'import a percebre de
forma automàtica
Es van distribuir 200.000 tríptics per tot
Catalunya amb informació de la
prestació i la documentació a aportar i es
van penjar al web (veure punt a cont.)
Es van distribuir més de 60.000 unitats
del cliecklist de documentació a
presentar i es van penjar al web

e

Es va crear @1 web de l'RGC amb
informació de l'RGC i els complements

*5.-8 @88

na
Tríptic informatiu pels ciutadans en català
i en castellà
AlRGC

Quf nmwüu

Com pur
deiTianar l'RGC:

<

-

©

garantida

Checklist de requisits i documentació a
aportar per rebre l'RGC en català i
castellà
Renta ganmtizada de ciutbdania

Renda gamnlWade dutacLmb

Es va habilitar el telèfon gratuït 900 400
012 i un auto-servei de veu per poder
atendre en cas que les línies estiguessin
ocupades
Es va obrir una nova bústia de consultes

ggg Es van publicar anuncis en mitjans de

0 premsa escrita i xarxes socials

Es van realitzar rodes de premsa realitza
Es van distribuir infografies

...

de ciüladaíua

Es va habilitar un assistent virtual per
informar del dret a rebre la prestació i
poder demanar cita prèvia

e

-

Web RGC
, 0 Renda g,yonb«li de ciutjclanf.!
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Pla de suport
Abans de l'entrada en vigor de la llei és va
dissenyar un pla de suport al personal de les
oficines del SOC, OACs i OASFs, telèfon gratuït,
així com serveis socials, amb l'objectiu de definir
procediments que donin resposta a dubtes o
problemes (bloquejants o no) que poguessin
sorgiren l'execució de les seves funcions.

Al final de la pàgina es presenta el procés
d'actuació genèric que es va establir pel pla de
suport. Per algunes incidències específiques, el
pla de suport contemplava passes més
concretes.
Els canals pels quals es demanarà recolzament
a DGESTSCA per resolució de dubtes, tant
bloquejants com no bloquejants, són els
següents:

Generalment, el procediment que es va definir
era el següent:
• En el cas que es generin dubtes o
problemes bloquejants en el procés, s'ha
de contactar als telèfons definits de Serveis
Centrals de DGESTSCA, que donarà una
resposta d'acord amb els procediments
establerts per l'RGC.
• En cas de dubtes o Incidències no
bloquejants, aquests s'han de descriure a
l'apartat "Comentaris" de les pantalles del
sistema de Frontal Web RGC.

Telèfon
Bústia
iQl;
^

"Píndoles" de resolució
disponibles online

Es

dubtes

A més a més, es van elaborar manuals,
instruccions i altres materials per a la resolució
de dubtes de les oficines com píndoles de
resolució de dubtes.
Exemple de píndola

Procés d'actuació del pla de suport

bKKpjffart'

de

Descriure el dubte o incidència a l'apartat
"Comentaris" de les pantalles.

O

Re&posta d acord anó els procediment establert»'
per l'RGC
Contactar amb TOT on s'ha
generat ta sol·licitud.

Serveis Centrals
DGESTSCA

5 ha

dübte?

M

.

O

B

El pla de suport també va incloure
procediments de contingència, per poder
atendre els usuaris en cas de caigudes del
Frontal web, tant per Oficines de treball del
SOC com per OACs i OASFs
A continuació es defineix un resum de les
principals passes del
procediment de
contingència per a l'alta de sol·licituds:
En primer lloc, si es detectava un error a
Frontal web s'havia de reportar la incidència al
Servei d'Atenció Unificat (SAU) i adjuntar una
captura de pantalla.
Una vegada s'havia contactat amb DGESTSCA,
aquesta podia donar Ig instrucció de realitzar el
tràmit de sol·licitud i la recollida de dades en una
plantilla PDF de contingència.
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Aquest PDF recollia les mateixes dades que el
Frontal web, inclosa la opció de si el sol·licitant
demana PCAl o no.
Un cop s'havien omplert tots els camps del PDF,
aquest s'imprimia, es feia signar al sol·licitant,
s'escanejava,
juntament
amb
tota
la
documentació que havia aportat el sol·licitant i
és desava a una carpeta específica. Quan
Frontal web estigués operatiu de nou,
l'administratiu de l'oficina es responsabilitzava
de carregar-hi la informació. Aquesta càrrega
era ràpida i efectiva, ja que el sistema preveia
una càrrega automàtica de les dades dels PDFs
a Frontal web.
A continuació es presenta un diagrama del
procediment de contingència;

Procediment de contingència

aacumemacto

Activables
(ota prèvia)

\'F Escaneigde
^ documents íjue
porra et
sol licitant

^

Be

i
ds la
SICASW Enviameni
J sollicrtuú, u». Ifscnpció
solticrtud
fiímadet
OONOt \ 5 tmpnmeix
i sol t,(Mant i
Qüestiona
comprovant 1
: escaneig
'Q
se fr dona al
sol licitan!

O
Un E(WOR a Frontal Web es
pot donar en qualsevol dels

^
ERROR a
contal W

O

o

No activaOiiss
: sense crta prè/iaj
>65 anys, +65%
discauacitat

O'
&
#
#

e
©
@
©
©
©
©
©
#
#

Simpnmeixcampfovant
«eíidonaal sol iicitani

#C
ii f
Document explicatiu del protocol d'actuació en casos de contingencia

BTR Generalitat de Catalunya
y|ip Departament de Treball,
BUa Afers Socials i Famílies

3.2.2 Programa de contractació de l'RGC
Un cop definides les funcions i els perfils
necessaris en el mes de juliol de 2017 es. va
procedir
a
realitzar
un
estudi
del
dimensionament
necessari
(dotació
de
recursos humans i espais) per la tramitado i
gestió de la prestació. Aquest informe incloïa
una proposta de requeriments per cadascuna
de les seccions que estarien involucrades en la
implementació de la llei amb el detall deis
diferents perfils que es necessitarien.
Per tal de realitzar aquest dimensionament es
van utilitzar prediccions de demanda de l'RGC
que va elaborar l'Observatori del Treball i el
Model Productiu basat en les dades de
l'Enquesta de Condicions de Vida. Es van
tenir també en compte els demandants
potencials dels complements segons dades
de col·lectius i perceptors de d'altres prestacions
i previsions de possibles sol·licitants segons
dades de col·lectius identificats susceptibles
d'esdevenir en perceptors de la prestado.
Un cop identificada la demanda prevista, es va
treballar amb els diferents agents de la prestació
per tal d'estimar les càrregues de treball
d'acord amb les tasques definides. També es
van estimar possibles pics temporals en les
càrregues de feina per les diferents seccions.

• Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:
tasques d'informació, tramitació i orientació
• Direcció General d'Economia Social, el
Tercer
Sector,
les
Cooperatives i
l'Autoempresa: tasques de l'òrgan tècnic i de
les altres seccions del Servei de Programes
d'Inserció
• Direcció
General
d'Acció
Cívica
Comunitària:
tasques
d'informació
tramitació
• Oficines d'Atenció Ciutadana:
d'informació i tramitació

i
i

tasques

• Direcció General de Protecció Social:
tasques d'estudi de l'expedient, redacció del
requeriment, anàlisi del requeriment, proposta
i resolució

El següent pas va consistir en calcular el
nombre de persones i els diferents perfils
necessaris per tal de cobrir l'estimació de
càrregues en cada demarcació territorial i
oficina. Al mateix temps es va recopilar
informació de les persones ja disponibles per
a realitzar la gestió de l'RGC i els complements
en les diferents unitats. Aquestes dues dades
van permetre identificar el nombre de persones
addicionals necessàries per tal de poder
implantaria prestació.
Per a la realització d'aquest estudi de
diménsionament també es van tenir en compte
els
anàlisis
descrits
en
la
secció
d^antecedents sobre l'RMI i altres experiències
estatals i internacionals rellevants. Es van
recollir dades de nombre de persones i
demandants i es van tenir en compte aquests
ratis a l'iiora de contrastar els requeriments de
dimensionament que es derivaven de l'estudi
de càrregues.
Per altra banda, també es van considerar els
espais necessaris per al personal addicional. En
algunes oficines de treball del SOC, així com
OACs i OASFs no es disposava d'espai físic
suficient per incorporar més persones i es va
procedir a obrir les oficines en horari de tarda, ja
que aquesta solució permetria poder utilitzar els
mateixos recursos materials i tecnològics sense
una despesa addicional tan significativa.
Amb aquesta informació es va presentar un
programa conjunt de contractació al Govern
amb l'objectiu que permetés incorporar els
recursos humans indispensables per a la
implementació de la llei a totes les unitats
involucrades.
Aquest pla de contractació es va aprovar per
acord del Consell Executiu el 25 de juliol.
L'acord de Govern va crear un Programa per a
la gestió de la Renda Garantida de
Ciutadania que contemplava la incorporació de
403 persones. També establia que el personal
seleccionat s'incorporaria de forma gradual, en
funció de les necessitats del servei i d'acord
amb la planificació prevista per al desplegament
de la llei. La planificació s'aniria actualitzant
periòdicament en funció de les circumstàncies
de desplegament de la renda garantida de
ciutadania.

Generalitat de Catalunya

liIIP Departament de Treball,
HM Afers Socials i Famílies

El nou personal es va repartir entre les unitats i
serveis encarregats de gestionar la renda
garantida de ciutadania, per tal de dotar-Ies del
reforç de professionals necessari per donar
resposta al desplegament de l'RGC.
Conforme establia l'acord de Govern, les
contractacions de personal es van realitzar de
forma gradual i prioritzar en fundó de les
necessitats del moment. En un primer moment
(finals de juliol i mes d'agost) es va prioritzar la
selecció i contractació d'administratius del
SOC, OACs i OASFs per tal de poder realitzar
les funcions de registre de noves sol·licituds
d'RGC i complements a les seves oficines a
partir del 15 de setembre i rebre les accions
formatives necessàries abans d'aquesta data. A
partir de setembre es van realitzar " les
contractacions de personal orientador del SOC i
de les seccions de DGESTSCA i DGPS.
Al seu torn, la renovació de programes del
SOC per la contractació de personal va
completar la cobertura de necessitats al SOC.

Finalment, pel que fa serveis socials, es va
ampliar el contracte programa de serveis
socials per tal que els ens locals poguessin
realitzar itineraris d'inserció i inclusió a persones
destinatàries de la renda, amb un pressupost de
3,5 milions d'euros entre 2017 i 2019 i 1.410
places subvencionades el 2017. També es va
incrementar
el
pressupost
per
a
professionals de les àrees bàsiques de
serveis socials per complir els ratis (tres
treballadors socials, dos educadors socials i un
administratiu), afegint 308 professionals als
EBAS i 517 admiriistratius addicionals, amb un
increment de 30 M€ anuals. Aquest increment
s'ha concretat finalment en 241 professionals i
429 administratius pel període 2017/2020.
L'atenció al col·lectiu RGC ha estat un dels
factors que s'utilitzen per la ponderació dels
reforços.

#
#
#
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3.2.3 Organització
Introducció
Un cop aprovada la llei de l'RGC una de les
primeres tasques va ser definir o concretar els
agents responsables de la gestió de la
prestació, les seves funcions i els perfils
necessaris per la implementació i la gestió de la
prestació.
La Llei 14/2017 ja definia alguns agents i
establia algunes responsabilitats com per
exemple al servei públic d'ocupació de
Catalunya (SOC), serveis socials i DGESTSCA:
• Article 22.1: "la recepció de les sol·licituds,
l'elaboració i l'acord del pla d'inserció
laboral i l'orientacióiel seguiment d'aquest
pla corresponen al servei públic competent
en matèria d'ocupació"

Article 22.2: "L'elaboració i l'acord del pla
d'inclusió social i l'orientació i el seguiment
d'aquest pla corresponen als serveis públics
competents en matèria de serveis socials."
Art. 22.4: "La gestió de la planificació,
l'avaluació i l'orientació es fa per mitjà d'una
comissió interdepiartamental creada pel
Govern."
Art. 22.5: "L'òrgan tècnic del departament
competent en matèria de prestacions socials
executa els acords de la comissió
interdepartamental a què fan referència
l'apartat 4 i la disposició transitòria sisena i
actua com a òrgan de suport d'aquesta en
l'exercici de les seves funcions de
coordinació, de gestió i de seguiment."

#
#
#
#

Procés global de tramitació dP
Oficines de Treball (SOC)

C;
Quin perfil té? Vol ia
PCAl?

Introducció de dades

Qüestionari QS

Tràmit sol·licitud

Recollida documents

Segmentació perfils
laborals/socials

Derivació per pla i
enviament per
valóraCiò

Si

Perfil laboral

i

L.
O

Orientador laboral
(SOC)

Informació i cita
previa

i)
#

Pla d'inserció laboral

#

Telèfon gratuït

Wçb/assist^nt yirtual

m
ID

No

e
#

Oficines d'Atenció al Ciutadà i Oficines d'Afers
Socials i Famílies

#

Oficines
No
Serveis Socials
-• Introducció de dades

-•

Cï

o
-4:)

Registre sol·licitud

O
Recollida documents

Derivació per pla i
enviament per
valoració

Es perceptor d'alguna pensió,
prestació o ajut estatal?

o
©
©
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La llei també estableix que aquest òrgan s'ha
de dotar d'un equip tècnic de caràcter
multidisciplinari amb les funcions següents:

En canvi, per a d'altres funcions, la llei es remet
a l'òrgan competent que es determini per part
del Govern. P. ex.: .

a) Fer el seguiment i la valoració dels
plans individuals i de la consecució dels
objectius.

• Art. 22.3:
"La gestió econòmica i
•'administrativa, entre altres, i la resolució,
la suspensió, la retirada i el pagament de la
prestació
corresponen
a
l'òrgan
corresponent del departament competent en
matèria de prestacions socials que determini
el Govern."

b) Fer el seguiment i la valoració de les
polítiques actives i els serveis d'inclusió
oferts als receptors de la prestació.

®
®
#
#
®

c) Actuar com a equip responsable de la
coordinació i el millorament funcional
de les diferents unitats que intervenen en
la prestació.

' TRGC i dels complements
^

G

Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector i
l'Autoempresa

L

Tramesa sol·licitud a
Sen/eis Centrals

Resolució i
pagament

"i Seguiment ;

#
#
©

C:
@

•
Valoració expedients

Perfil social

Serveis
Socials

C;

€;•

Serveis Socials

#

Pla d'inclusió social

0
#

®
©
@

Direcció General de Protecció Social

Tramesa sol·licitud a
Serveis Centráis

O
®
Cïï
#:

Valoració expedients

Resolució i
pagament

Seguiment

Definició del procés i funcions
Per aquesta raó, una de les primeres tasques en
la implementació de l'RGC va ser definir un
procés que identifiqués els principals agents i
funcions responsables dels diferents aspectes
de la gestió de la prestació. Al diagrama a
continuació es mostra aquest procés amb el
detall dels principals agents de la prestació. El
procés difereix en cas que la persona sol·licitant
sigui o no activable:
• En un primer moment, per a tots els casos, el
ciutadà ha de demanar cita prèvia a través
de l'Assistent Virtual o el telèfon gratuït 900
400 012 per fer el tràmit de l'alta de
sol·licitud. Durant aquest tràmit es determina
si la persona és activable o no. Si té
possibilitats de sèr elegible, en el primer cas
se li dona cita prèvia a l'Oficina de Treball
corresponent del SOC i en el segon podria
anar a una Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC) o a una Oficina d'Afers Socials i
Famílies (OASF).
• Si el ciutadà és activable, en el dia de la cita
prèvia, ha de presentar la documentació al
personal administratiu del SOC. Aquest
registra les dades de la sol·licitud i escaneja
els documents. També realitza el qüestionari
QS, que segmenta les persones en funció del
seu perfil. En aquest mateix punt,
l'administratiu sol·licita al ciutadà si desitja
rebre
la
Prestació
Complementària
d'Activació i Inserció (PCAl). En cas positiu,
se signa un compromís de subscripció al pla
que, en funció del perill que identifiqui el QS
s'haurà de fer amb un treballador social a
serveis socials o amb un orientador laboral
al SOC. Per als que vulguin la PCAl, el SOC
deriva els usuaris de perfil social cap a

#
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serveis socials i dona cita prèvia als usuaris
de perfil laboral i socio-laboral per a efectuar
una sessió d'orientació al SOC, signatura del
pla i derivació al recurs corresponent.
Finalment, un cop acordat i signat el pla, es
tramet als tècnics de la DGESTSCA amb la
finalitat que puguin emetre la resolució de
l'expedient i efectuar el pagament de la
prestació.
Aquesta
unitat
també
és
responsable del pagament i seguiment del
compliment dels requisits, en col·laboració
amb el SOC i serveis socials per aquelles
persones que rebin la PCAl.
En el cas que el sol·licitant no sigui
activable ha d'anar a l'OAC o l'OASF a
realitzar el mateix tràmit d'alta de sol·licitud
que al SOC. Tots els sol·licitants no
activables han de demanar la PCAl però no
estan obligats a realitzar un pla d'inserció o
d'inclusió a no ser que ho demanin. Aquests

casos es resolen per part de DGESTSCA
sempre que no es cobri cap pensió, prestació o
altre ajut estatal. En cas que sí que es cobri una
prestació estatal, l'òrgan responsable de la
resolució, pagament i seguiment del compliment
dels requisits és la Direcció General de
Protecció Social (DGPS). Aquests processos es
descriuen de nou amb major detall a la secció
3.2.2.

#
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Identificació dels agents principals de la
prestació
Én el punt anterior s'ha descrit com l'RGC
cobreix diversos col·lectius (pensionistes,
perceptors d'ajuts estatals, perceptors actuals
d'RMI, etc.) que són gestionats per diferents
unitats del Departament de Treball Afers Socials
i Famílies. En el següent quadre, es resumeixen
els principals agents involucrats en el projecte,
indicant les principals magnituds i funcions a
setembre de 2017:

#
#
®

Principals agents involucrats en la gestió de l'RGC
Departament de TSF - Principals agents implicats
Renda garantida de ciutadania

soc

DGESTSCA

OACs i OASFs

Serveis Socials

900 400 012

Col·lectiu
objecte

Pel col·lectiu
d'RGC i
perceptors
d'ajuts i
subsidis del
SEPE que són
activables

Pel col·lectiu
d'RGC i
perceptors
d'ajuts i
subisidis del
SEPE que són
activables

Pel col·lectiu
d'RGC i
perceptors
d'ajuts i
subsidis del
SEPE que són
activables

Pl·I col loctiit
d RC3C de potfil
social i/o
col·lectiu no
activable

Per tot el
col·lectiu
interessat en
percebre l'RGC

Principals
magnituds

69 Oficines

Serveis Centrals
5 Serveis Territorials

• Atenció inicial
• Cita prèvia
• Registre i
tramitació de
sol·licituds
Principals • Requeriments
formals
funcions
• Orientació i
elaboració de
plans
d'inserció
laboral

Comprova
cions
administratives
Resolució i
notificacions
Pagament
Mòdul de •
seguiment
d'itinerari i
actuacions
Requeriments

Serveis Centrals
Serveis Territorials

Comprova
cions
administratives
Resolució i
notificacions
Requeriments
Pagament

73 OASF
5 OACS

Atenció inicial i
informació
Registre de
sol·licituds

Aprox.
2.000 UBASP

Informació
Confecció i
seguiment de
plans d'Inclusió
socials

N/A

Atenció de
primer i segon
nivell
Cita prèvia
Consulta de
l'estat de
l'expedient en
cas de PNC
(DGPS)

#
#
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Un cop identificats els agents i definides les
seves funcions a alt nivell, la següent tasca va
consistir en definir les funcions precises i els
perfils necessaris per la implementació i la
gestió de la prestació de cadascun dels agents
involucrats. A continuació es detallen alguns
exemples de funcions i perfils que es van
identificar que eren necessaris per tal de poder
implantar l'RGC:

També es van definir les funcions d'altres perfils
com els orientadors del SOC. Aquests serien els
encarregats de dur a terme les accions per
facilitar la incorporació de les persones
perceptores de la prestació al mercat laboral.
A continuació es mostren algunes de les
funcions
proposades
inicialment
pels
orientadors:

Funcions del Servei d'Ocupació (SOC)
Entrevistar els demandants de la
prestació.

En el cas del SOC es va determinar que el
personal de registre de sol·licituds del SOC,
realització de tràmits i resposta a consultes
havia de realitzar les següents funcions:

Elaborar els plans d'inserció laboral i
acordar-los amb els beneficiaris.
Derivar els beneficiaris de la
prestació complementaria als
recursos corresponents en funció del
seu perfil:

Proporcionar informació prèvia a la
sol·licitud a les persones interessades
en TRGC (condicions, documentació
requerida, terminis, obligacions, etc.).

a. Perfil sociolaboral: derivació a les
entitats on es realitzin els
programes subvencionats per la DG
ESTSÇA (p.ex. MARMI)
b. Perfil laboral: derivació a polítiques
actives del SOC (p.ex. Treball i
formació).
c. Perfil social: derivació a Serveis
Social (en cas que no hagin estat
derivats anteriorment)

Revisar que s'aporta la documentació
mínima necessària, escanejar i
registrar la documentació.
Tramitar la sol·licitud presentada i
donar d'alta als usuaris com a
demandants d'ocupació no ocupats
(DONO).

0

Tramesa de documents i sol·licitud a
Serveis Centrals.

Desenvolupar funcions de tutor de
referència pels beneficiaris que tingui
assignats. Donar suport als
beneficiaris en la recerca de feina a
través de la motivació, orientació,
coaching i utilitzant el seu coneixement
del mercat laboral.

A Realitzar el qüestionari QS^ als
^ demandants de la prestació.

V
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Obtenir el compromís dels
beneficiaris que vulguin rebre la
prestació complementària d'inserció a
realitzar un pla d'inclusió o d'inserció.

^ Realitzar tràmits com p. ex. registre de
9 modificacions en l'expedient, emissió
de certificats, notificació de sortides del
país, etc.
A

Respondre consultes sobre
l'expedient I informació general sobre.
l'RGC als ciutadans que ho demanin

Acompanyar i fer sessions de
seguiment de l'evolució dels
beneficiaris a través de sessions de
caràcter periòdic.

o

Coordinació amb altres agents
implicats en la prestació de la renda
garantida dels beneficiaris que tinguin
assignats: treballadors socials, tècnics
del SOC, tècnics DGESTSCA, etc. •

Notes. 1. El qüestionari QS és una eina que s'utilitza per part dels treballadors de les oficines per la segmentació per perfils
(QS) dels demandants de la renda garantida de ciutadania

#
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Funcions del Servei de Programes d'inserció
Laboral (DGESTSCA)
El mateix exercici que pel SOC es va realitzar
per les unitats d'aquest servei de DGESTSCA.

En aquest cas es van redefinir les diferents
seccions i es van concretar també les funcions
que estableix la llei per a l'Òrgan Tècnic, que es
va decidir establir en aquest mateix servei:

Funcions

Secció de
Prestacions de la
Renda Mínima
d'Inserció

Secció do
Programes
d'Inserció

Tramitar i gestionar l'abonament de la prestació econòmica i la reclamació dels
pagaments indeguts.
Tramitareis recursos administratius i contenciosos.
Tramitació de queixes i reclamacions.
Confeccionar les dades estadístiques de l'RGC.

Coordinar íes accions d'inserció de les persones acollides a l'RGC
Gestionareis programes d'acompanyament laboral i les mesures de prospecció.
Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions, els criteris de valorado, les
propostes de resolució i fer el seguiment dels programes d'ajuts per a la inserció.
Fer el pagament de les subvencions a les empreses d'inserció i les entitats
homologades

Gestionar i valorar les sol·licituds i, formular les propostes de resolució i fer
modificacions.
Oferir serveis d'informació telefònica de nivell 2 a la ciutadania (no només RGC).
Recepció i tramitació de les comunicacions i notificacions del seguiment i
evolució de les entitats i de l'orientador que puguin tenir afectacions al pla.

Organ Tècnic

Exercir la coordinació de ies diferents unitats que intervenen en la prestació (SOC,
DGESTSCA i Serveis socials).
Supervisió, control i seguiment dels plans individuals i de les mesures i polítiques
d'inserció laboral i d'inclusió social dels destinataris.
Fer el seguiment de les entitats l·iomologades de l'RGC.
Realització d'avaluacions i informes d'anàlisi en base a les estadístiques sobre
l'RGC i les polítiques actives i de serveis d'inclusió ofertes als perceptors de la
prestació.
Coordinació de la formació del personal de l'RGC. Establir guies i pautes per aquesta
formació.
Elaboració i modificació dels protocols d'actuació, atenció i coordinació de l'RGC.
Tramitar i proposar actualitzacions de la normativa,de l'RGC.

#
#
#
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Les funcions de l'òrgan tècnic es van concretar
progressivament. En aquest cas la majoria de
perfils necessaris eren tècnics per al
desenvolupament de les funcions següents:
Funcions de l'Òrgan Tècnic

Elaboració i actualització de protocols
d'actuació, atenció i coordinació de
la prestació RGC.

Coordinar les accions pera la inserció
laboral de les persones acollides a
l'RGC.
Supervisió, control i seguiment dels
plans individuals i de les mesures i
polítiques d'inserció laboral i d'inclusió
social per a les persones acollides a
l'RGC en coordinació amb l'atenció
primària í les entitats homologades,
serveis socials i orientadors del Servei
d'Ocupació de Catalunya.
I Avaluar i controlar la qualitat de les
accions realitzades en els programes
d'inserció laboral.

A Fer el seguiment dels entitats
homologades pera gestionar l'RGC.
I Realització d'avaluacions, informes
d'anàlisi en base a les dades
^
estadístiques sobre l'RGC i les polítiques
actives i de serveis d'inclusió ofertes als
perceptors de la prestació.
I Inspecció del compliment dels requisits
de la prestació de RGC.
A Exercir la coordinació dels òrgans que
"intervenen en la gestió de la prestació de
RGC prestació (SOC, DGESTSCA i
Serveis socials).
^ Coordinació de la formació del
W personal que intervé en la gestió de
l'RGC. Establir guies i pautes per aquesta
formació.

I] Tramitar i proposar actualització i
millores de la normativa de l'RGC.

0

O

Qualsevol altra fundó de naturalesa
anàloga que II encomanin els seus
superiors jeràrquics.

Gestionar i valorar les propostes de
0 modificació
suspensió o extinció
de les prestacions de RGC que 11
siguin derivades (del Servei
d'Ocupació de Catalunya o
Treballador/a Social).
Gestionar les modificacions en les
prestacions econòmiques derivades
dels canvis en les circumstàncies que
es derivin de la informació tramesa
pels agents que tenen competència en
el seguiment de plans de mesures
socials i laborals.
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En el cas de les altres seccions es van concretar
les següents funcions a juliol de 2017, a realitzar
per part de perfils majoritàriament tècnics però
també alguns administratius:
Funcions de ia Secció d'Administració de
l'RGC

A Gestionar i valorar les sol·licituds de
" prestació de l'RGC.
A Tramitació de la proposta
d'homologació de les entitats que
gestionen RGC i el seu corresponent
conveni amb el Departament competent.
^ Oferir serveis d'informació i orientació a
la ciutadania pels canals telematics i
telefònics en relació a l'RGC.
Fer el seguiment de la situació laboral

O dels beneficiaris de la prestació a l'efecte

Funcions de la Secció de prestacions de
l'RGC

A Tramitar i gestionar l'abonament de la
prestació econòmica de les
prestacions econòmiques de l'RGC.

Tramitar els recursos administratius i
contenciosos relatius a l'RGC i la
reclamació de les percepcions
indegudes d'aquestes prestacions
A Tramitar les queixes i reclamacions
relatives a l'RGC, per exemple queixes
de particulars i queixes d'ofici del
síndic de greuges.

millores de la normativa
©Proposar
relativa a les prestacions econòmiques
de l'RGC a l'Òrgan Tècnic.

de la percepció.
Qualsevol altra funció de naturalesa
0 anàloga que li encomanin els seus
superiors jeràrquics.

A Confeccionar les dades estadístiques
resultants de la prestació econòmica de
l'RGC i de les subvencions a les
empreses col·laboradores d'inserció, en
coordinació amb el Gabinet Tècnic.

Qualsevol altra funció de naturalesa

0 anàloga que li encomanin els seus
superiors jeràrquics.
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3.2.4 Processos i TIC
L'aprovació de la Llei 14/2017 va requerir també
una adaptació dels processos de treball del
Departament i la implantació d'una solució
TIC
que
donés
suport
als
aspectes
fonamentals de la seva gestió.
En aquest sentit, es van iniciar un conjunt de
mesures destinades a adaptar i evolucionar el
sistema informàtic de l'RMI (Cúram). També es
va desenvolupar un frontal web perquè el
personal del SOC, les OACs i les OASFs puguin
realitzar les funcions encomanades de l'RGC
d'alta de sol·licituds, tràmits, etc. i aquesta
informació es traspassi al sistema.
Cal recalcar que des d'un principi el projecte
TIC va estar condicionat per uns terminis molt
ajustats. Aquesta situació va resultar en un
desplegament tecnològic per fases que ha
anat prioritzant aquelles funcionalitats més
crítiques en cada moment.
També es va fer una gestió exhaustiva dels
riscos i es van establir plans de contingència
per poder realitzar els tràmits crítics com l'alta
de sol·licitud en cas que l'aplicatiu no estigués
disponible.
En el moment d'aprovació de la llei, els reptes
en l'àmbit de processos i TIC eren els següents:
• Definir els processos necessaris per tal que
els agents poguessin dur a terme les funcions
i tasques assignades de l'RGC
• Identificar, desenvolupar i provar la
correcta funcionalitat
dels
evolutius
necessaris per tal de dur,a terme aquests
processos dins els terminis establerts

Definició del procés global de l'RGC
En la secció anterior (3.2.1) s'ha explicat que la
definició del procés global de l'RGC va ser
clau per tal d'identificar les funcions i els agents
responsables de la gestió de l'RGC. A
continuació es descriuen amb major detall els
processos i circuits de l'RGC definits abans
de l'entrada en vigor de la llei.

El primer procés a definir-se va ser el tràmit
d'alta de sol·licitud. Per tal d'evitar cues a les
oficines de treball i OACs i OASFs, es va
establir un sistema de cita prèvia obligatòria
que permetés regular la demanda de noves
sol·licituds.
Aquest tràmit de cita prèvia es pot demanar a
través d'un Assistent Virtual o d'un telèfon
gratuït (900 400 012) que es van desenvolupar
amb el propòsit d'informar i poder demanar
cita prèvia, prèvia realització d'un qüestionari
on es comprovava l'elegibilitat de la persona.
Durant aquest tràmit també es determina si la
persona és activable (menor de 65 anys o
menor però amb una discapacitat superior al
65%) o no. En el primer cas se li dona cita
prèvia a l'Oficina de Treball corresponent del
SOC i en el segon haurà d'anar a una Oficina
d'Atenció Ciutadana (OAC) o a una Oficina
d'Afers Socials i Famílies (OASF). A la pàgina
següent es mostren dos esquemes generals
en funció de si la persona sol·licitant és
activable o no activable.
Si és susceptible de tenir un pla d'inserció
laboral, el ciutadà ha de presentar la
documentació al SOC. En aquest cas
l'administratiu registra les dades del sol·licitant,
escaneja els documents que acrediten la seva
situació, realitza un qüestionari per determinar
l'ocupabilitat de la persona (Qüestionari Q) i
realitza també el qüestionari QS, que segmenta
les persones en funció del seu perfil laboral,
social o socio-laboral.
En el moment de realització del qüestionari QS,
l'administratiu del SOC ha de sol·licitar al
ciutadà
si
desitja
rebre
la
Prestació
Complementària d'Activació i Inserció (PCAI).
En cas positiu, es signa un compromís de
subscripció del pla que s'haurà de fer amb un
treballador social a serveis socials o amb un
orientador laboral al SOC.
Per als sol·licitants que vulguin la PCAI, el SOC
derivarà els usuaris amb necessitats socials cap
a serveis socials i donarà cita prèvia al SOC als
usuaris de perfil laboral i socio-laboral per a
efectuar la sessió individual d'orientació,
signatura del pla i derivació al programa
corresponent.
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Procediment de l'RGC per a persones activables
Tramitació

Informació

0

$ DGESTSCA

SOC
Introducció de dades personals

Telèfon gratuït:
900400012

Resolució

Comprovacions
administratives
Resolució i notificació

Qüestiona# de segmentació
Web RGC:
www.rendagarantlda.
gencatcat

Requeriments

Pagament

Assistent virtual

Registre de sol·licituds

Seguiment del compliment de
requisits

Requeriments i reclamacions

Tramesa del pla
d'inserció laboral
o inclusió social
Serveis socials

llfi

Itinerari
SOC

Perfil laboral

Oficines de Treball

Perfil
sociolaboral

Serveis Socials
Perfil no laboral
Elaboració i signatura delpla
Tramesa del pla en el termini
Seguiment del pla d'Inclusió

Procediment de l'RGC per a persones no activables
Informació

Tramitació

^ OACs i 0ASF8
Telèfon gratuït:
90040012

Resolució

AM DGPS
Recepció de dades

Omplimentformulari
Comprovacions adm.

WebRGC:
www.rendagarantida.
gencatcat

Resolució i notificació
Recollida de documentació

Assistent virtual

Requeriments i
reclamacions
Pagament

Serveis socials

OACs i OASFs

Registre de la sol·licitud

Seguiment del compliment
de requisits

$ DGESTSCA
Comprovacions
administratives
Resolució i notificació
Requeriments i reclamacions
Pagament
Seguiment del compliment
de requisits
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#
#
#
#
#
#
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Un cop acordat i signat el pla, es tramet als
tècnics de la DGESTSCA amb la finalitat que
puguin emetre la resolució de l'expedient i
efectuar el pagament de la prestació. Aquesta
unitat administrativa també és responsable del
pagament i seguiment del compliment dels
requisits per a rebre la prestació, en
col·laboració amb el SOC i serveis socials per
aquelles persones que rebin la PCAI.

%

En el diagrama a continuació hi consten les
fases de sol·licitud, valoració, derivació i
resolució, i pagament i seguiment, així com els
actors que participen en cada fase, per al cas de
sol·licitants que siguin activables. ^

Procés global de l'RGC
Valoració, derivació i resolució

ol·licitant
demana cita
prèvia al
SOC

Nous sol·licitants de
la RGC

Introducció
dades

Qüestionari -^· Checklist de •
QS
documentació

Alta SICASInscripció -k- Enviament
DONO i
sol·licitud
Qüestionari

Signatura i
escaneig
documents

En quins casos?
Ele casos
'<C>-1que
voten
I

Q.

Forniulari
sol·licitud amb
dades sobre
titular}
beneficiaris de
¡'unitat familiar
i dades
econòmiques -

Es realitza el
"Qüestionari
d'avaluació
social". El
qüestionari ha
de segmentar de
forma efectiva el
col·lectiu l
identificar
aquells que
hagin de ser
derivats
directamerrt a
serváis socials.

En aquesta
fase es
demana si es
vol PC 12 0
no
En cas de
manca de
documents,
es fa
requeriment
fomial

Inscripció
DONO.
marcant ta
casella serveis
previs a
l'ocupació
E's realitza el
"Qüestionari
d'a\aluació
competencial" ,

Tramesa de sol licitud i evidències
(documents escanejats, declaració
responsable I, si es vol la PCI,
compromís de pla d'insercló o
d'inclusió)

Inscripció
DONO.
marcant la
casella serveis
previs a
l'ocupació
Es reality el
"Qüestionari
d'avaluació
competencial"

pa

' Manca decidir quin
ha de ser el
document
adrnnístratíu de la
petició del pla.

(
<
r

C

En Iota I
els casos!

Quin és el perfil del
sol·licitant segons el
QS?

0^

Perfil laboral i
sociolaboral

Perfif social

Comprovacions
administratives

@

Comprovacions
administratives
Requeriment de
documentació

I
-(

c
Signatura del pla
d'inclusió i realització de
programes de serveis
socials
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En el cas que el sol·licitant no sigui activable,
aquest ha d'anar a l'OAC o l'OASF a realitzar el
mateix tràmit d'alta de sol·licitud que al SOC. En
aquest cas tots els sol·licitants no activables han
de demanar la PCAI però no estan obligats a
realitzar un pla d'inserció o d'inclusió (tot i que
poden fer-ho si ho desitgen).

Les sol·licituds de persones no activables es
resolen per part de DGESTSCA en el cas que
no es cobri cap pensió, prestació o altre ajut
estatal. En cas que sí que es cobri una prestació
estatal, l'òrgan responsable de la resolució,
pagament i seguiment del compliment dels
requisits és la DGPS.

per a persones activables
Pagament i seguiment

Seguiment I valoració dels plans i de la consecuclo deis objectius.

Equip responsable de la coordinatíó i la millora funcional.

Reunions de
seguiment cada
12 mesos

Polítiques
actives i
mesures
d activació

Seguiment
supervisió i
coordinació

Enviament
d ofertes de

Tramesa del
Pla d'insercíó

Perfil d inserció laboral
Entrevista i acord del
Pla d'inserció

Signatura del Pla
Derivació al recurs
corresponent
Acord de freqüència
del seguiment

Seguiment
cada 6 mesos

Perfil socio
laboral o
laboral?

Ka sol·licitat ia
prestació
complementaria
d'inserció?

Perfil d'inserció
socio-íaboral

LaDoral 0
Socío-laborai

Quin perfil
és?

Realització de programes
d'inserció laboral per a
persones en risc
d'exclusió (p.ex. MARMI i
programes d'altres
entitats)

Resolucio
definitiva

^

Pagament

Social

Un cop rebut el pla d Inclusió
social o d'inserció laboral
emet ia resolLrció
En el cas dels actuals
expedients de RIMI, se'ls
comunicarà que passaran
a ser percetors de RGC
amb la PCI, ja qi^ et pla
d'inclusió del'RIWI
convalidai^ pel de ia RGC
(fins el moment de ta
renovació)
Tramesa del Pla d inclusió social
signat

0

@
Cí

#

Seguiment
periòdic
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Processos específics
Un cop definit el procés global de l'RGC, es van
haver
d'identificar
totes
les
diferents
casuístiques i desenvolupar els processos
específics del funcionament de la prestació. En
bona part es van adaptar els processos
existents de l'RMI, tot i que es van haver de
definir també un nombre important de
processos que abans no existien.
Un exemple clar dels processos que es van
haver de definir abans de l'entrada en vigor de
la llei, són els processos de derivació de
sol·licitants entre les diferents portes d'entrada
de sol·licituds de l'RGC (SOC, OACs i OASFs)
atès que abans aquest tràmit es realitzava
només per part de serveis socials.

Al final d'aquesta pàgina es mostren dos
exemples de processos de derivació de
sol·licitants que es va definir en cas que aquests
es dirigissin al lloc erroni a l'hora de demanar la
prestació. Per exemple, si un sol·licitant
activable va a demanar la prestació a una
OAC o OASF, des d'aquesta oficina
li
concertaran una cita i el derivaran al SOC.
També es proporciona un full de derivació on
es deixa constància del tràmit realitzat, per tal de
poder mostrar el dia de la cita al SOC.

Exemples de processos de derivació de sol·licitants
Sol·licitud

Sol-licitud
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A continuació es mostra el mapa de processos
de l'RGC, on s'identifiquen els processos que
van formar part de les primeres fases de la
gestió de la prestació, és a dir, la sol·licitud, la
valoració, resolució i pagament, els agents
que duen a terme o col·laboren en cada procés i
la fase en que es duu a terme cada procés.

En la part inferior de la pàgina, es mostren més
exemples de diagrames realitzats dels
processos de gestió de l'RGC.

Mapa de processos inicials de l'RGC i els complements

El

Diagrama

Resolució i pagament

Resòlucto
Regüerimentfe apJitSl

1

Q

(py-L^T)

J

Exemples de diagrames dels processos de gestió de la prestació

Cita prèvia

Registre i resolució de
recursos

Procediment de
derivació

Resoiució de
reciamacions

Resolucions de
soliicituds

Procés de nómina

W

a

Continua (a
següent pàgina
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Desenvolupament de les funcionalitats TIC
Un cop definits els processos, es van identificar
els principals evolutius que s'havien de
desenvolupar al sistema informàtic de l'RMI
(Cúram) per tal d'adaptar l'aplicatiu informàtic a
l'RGC. També es va detectar la necessitat de
desenvolupar un frontal web per tal que el
SOC, les OACs, les OASFs i els serveis socials
poguessin realitzar els tràmits assignats i que
aquesta informació es registrés al sistema
d'informació de l'RGC.
Aquests evolutius es van planificar per fases,
per tal de prioritzar aquelles funcionalitats
més crítiques en cada moment. Abans de
l'entrada en vigor de la Jtei, les funcionalitats que
es van prioritzar van ser les següents:
Desenvolupament d'un assistent virtual
per informar de l'elegibilitat, segmentar
persones activables i no activables i
poder demanar cita prèvia

0

Desenvolupament de la funcionalitat
d'alta de sol·licitud del Frontal web
Desenvolupament de les
funcionalitats de Cúram:

i.

^Regles d'eleglblIKat

li.

Definició d'evidències

següents

lli. Càlcul de la prestació
Iv. Canvi data d'efectes
V.

Resolucions

vi.

Estructura
organitzativa
OT/UBASP
(Unitat
bàsica
d'atenció social primària)

vll. Nova sol licitud RGC
vill. Nou expedient RGC
Ix. Nova prestació RGC

Per a cadascuna d'aquestes funcionalitats es
van dur a terme sessions de presa de
requeriments i definició funcional del que
havia de fer l'aplicatiu informàtic de l'RMI per
adaptar-se a l'RGC. També es van realitzar
sessions de proves per garantir-ne el correcte
funcionament.
Per altra banda, es va fer una gestió
exhaustiva dels riscos i es van establir plans
de contingència per poder realitzar els tràmits
crítics com l'alta de sol·licitud en cas que
l'aplicatiu no estigués operatiu i poder carregar
aquestes dades més tard al sistema.
Gràcies a aquesta planificació per fases, la
gestió de riscos i l'establiment de plans de
contingència, el 7 de setembre de 2017 es van
poder començar a demanar cites prèvies i, a
partir del dia 15 de setembre, es van poder
tramitar totes les noves sol·licituds d'RGC i
complements, sense registrar cap incidència
destacable que afectés els usuaris.
Per
altra
banda,
gràcies
a
aquests
desenvolupaments, a partir de setembre de
2017, més de 107.000 persones, l'equivalent a
70.000 famílies van cobrar l'import de la
renda garantida. Concretament:
• 26.130 famílies perceptores de la renda
mínima d'inserció (corresponents a un total
de 62.712 beneficiaris) van passar a rebre la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) el 15
de setembre. La quantia mensual mitjana
percebuda per família va passar de 544€ a
734€, un increment del 35%.
• 44.895 pensionistes amb les rendes més
baixes (perceptors dels Complement de la
Pensió No Contributiva o CPNC), van passar
a percebre l'import de la renda garantida de
ciutadania el mes de setembre (de 107€ a
131€), un increment de prop del 22%.
Finalment,
cal
tenir
present
que
el
desplegament
TIC
també
va
incloure
l'adequació dels equipaments informàtics
dels llocs de treball del personal nou i
existent a totes les oficines, per tal de dur a
terme les tasques necessàries per la gestió de
l'RGC (p. ex. escàners a les oficines de treball).
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3.3 Després de l'entrada en vigor de la llei
El desplegament de la llei va continuar un cop
aquesta va entrar en vigor el dia 15 de setembre
de 2017, seguint el full de ruta dissenyat a partir
de l'aprovació de la llei.
Després d'una primera fase on es van prioritzar
les actuacions necessàries pel pagament de les
noves quanties i el registre de noves sol·licituds,
el desplegament va continuar per tal de fer
possible la realització de tots els tràmits de
l'RGC, incloses les resolucions, signatura de
plans d'inserció i inclusió, seguiment i resta de
tràmits.

En aquesta secció es detallen els treballs
principals des del moment en que va entrar en
vigència la llei 14/2017 fins al 15 de setembre
de 2018, quan es va complir el primer any de
l'RGC.
A continuació es mostra un cronograma on es
recullen les principals actuacions dutes a terme
durant el primer any de vigència de la prestació:

#
e
#
0
#

#
#

#
#

#
#

Setembre

Entrada en
vigor de la llei

Inici recepció
i registre de
noves
sol·licituds

Octubre

Novembre

Desembre

Seguiment del
Formacions en
funcionament del
l'àmbit de
sistema de cita prèvia,
plans
telèfon gratuït i gestió
d'inserció
d'incidències

Consulta pública del
Decret regulador del
reglament que
desenvolupa la llei

Gener

Febrer

Primeres resolucions de
sol·licituds d'RGC. Anàlisi
de càrregues de treball i

redistribució del
personal de l'RGC

Incorporació de
nous orientadors al
SOC i tècnics de
DGESTSCA

Constitució d'una

Comissió
interadministrati
va amb MEYSS
pels complements

Desenvolupament, proves
i entrada en produçció
noves funcionalitats del
sistema d'informació i

Reunions
amb la ILP

Anàlisi del funcionament de
la cita prèvia i
implementació de millores

suport a la gestió
d'incidències

Habilitació de nous
tràmits i consultes
des de totes les
oficines

Inici reunions amb %
entitats que
|
formaran part de la
Comissió de Govern

B
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Principals incidències gestionades després de l'entrada en vigor de la Llei:

Endarreriment del
desenvolupament
reglamentari

Alt volum de cites
prèvies i sol·licituds
presentades

Accions mitigadores dutes a terme:

qj

%

Organització i gestió
Reorganització i gestió
dels recursos humans
Anàlisi del funcionament
de la cita prèvia
• Planificació de les
resolucions

Juliol

Agos Set

Implantació de
noves
funcionalitats

Primeres resolucions de
sol·licituds de

complement

en el sistema
informàtic

Constitució d'una

mesa tècnica
amb SEPE

Formació RGC al totes les
oficines del SOC i SS amb
èmfasi en la coordinació entre
agents

Constitució de 2
grups de treball
vinculats al (i)
reglament i els (ii)
protocols de relació

Nous
Contractacions
desplegaments addicionals per
informàtics

Decret de la
Comissió de
Govern en
reduir terminis de
resolució
tràmit
d'audiència

Elaboració de

Campanya

documents
addicionals de
suport a les oficines

comunicativa per
informar dels nous

(manuals, etc.)

imports

Desplegament legal
• Redacció i aprovació del
decret de desplegament
reglamentari
' Creació de la comissió de
govern
• Elaboració de l'esborrany
del reglament
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3.3 Després de l'entrada en vigor de la llei
3.3.1 Organització
En aquesta secció s'expliquen les principals
tasques executades referents a l'àmbit
d'organització en la fase posterior a l'entrada en
vigor de la llei.
Les actuacions que van tenir lloc en aquesta
fase van anar principalment encaminades a
permetre la realització de la resta de tràmits
de
l'RGC,
optimitzar
els
recursos
disponibles, així com millorar el servei i
l'atenció dels usuaris i la gestió de la
prestació.
3.3.1.1 Gestió dels recursos humans
En la secció anterior s'ha descrit com, poc
després de l'aprovació de la llei, es va realitzar
un estudi de dimensionament que va resultar en
un acord de govern i un programa de
contractació de la renda garantida de
ciutadania que permetia contractar fins a 403
persones.
Durant els mesos anteriors a l'entrada en vigor
de la llei, es va prioritzar la selecció i
contractació de personal administratiu del
SOC, les OACs i les OASFs, per tal que
poguessin exercir de porta d'entrada dels nous
sol·licitants de la prestació.
Des del mes de setembre fins a desembre de
2017 es van contractar els tècnics necessaris a
DGESTSCA i DGPS per tal de poder reforçar
les àrees de resolució de noves sol·licituds,
pagament de nòmines, resolució de recursos i
seguiment.
També
es
van
contractar
orientadors addicionals al SOC per tal de poder
realitzar i fer seguiment dels plans d'inserció
dels sol·licitants que volguessin la prestació
complementària d'inserció.
Per altra banda, la renovació de programes
del SOC i l'ampliació del contracte programa
de serveis socials va completar la cobertura de
necessitats de les unitats de gestió de l'RGC.

A la taula a continuació es mostren les
contractacions
que
s'havien efectuat
a
desembre de 2017, derivades del programa de
contractació de l'RGC. En aquesta data ja
s'havien contractat un total de 350 persones,
entre administratius i tècnics. Aquestes
persones es van distribuir per la xarxa d'oficines
del SOC, les OACs i les OASFs i per les
diferents demarcacions de DGESTSCA i DGPS.
Durant el mes de gener, es va fer una revisió de
les càrregues de feina existents i previstes
d'acord amb la demanda registrada fins aquell
moment. Es va redistribuir el personal, per tal de
donar més suport en aquelles unitats més
necessitades (el SOC i DGESTSCA) i retirar
part dels recursos a unitats amb capacitat
sobrant (OACs i OASFs). El personal es va
distribuir a aquelles oficines de treball amb
major càrrega de feina, on la demanda va
superar les previsions inicials. També es va
reforçar l'equip de resolucions de noves
sol·licituds de DGESTSCA. En tots els casos és
van donar les formacions necessàries per poder
exercir les noves funcions assignades.
En la següent secció s'explicarà com, des
d'aquesta redistribució, es va registrar una
disminució del 44% del nombre de cites
pendents (de 22.013 el 9 de gener a 12.399 el
27 de març). Des del SOC també es van
prendre altres mesures per reduir els terminis
d'espera i avançar les cites com p. ex.
incrementar el nombre de cites diàries i habilitar
la derivació d'usuaris pertanyents a oficines amb
més càrrega cap a OTs amb menys càrrega que
es detallen més endavant.
Distribució de les contractacions, del
programa RGC
ggg
SOC

172 49% 202 58% 202 57%

DGESTSCA

44

13%

72

21%

79

22%

OASFs

97

28%

52

15%

52

15%

OACs

31

9%

13

4%

13

4%

DGPS

6

2%

11

3%

11

3%
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En els mesos següents a aquesta distribució, es
van continuar reforçant algunes unitats amb
contractacions addicionals del programa de
l'RGC. La unitat que ha realitzat més
contractacions des d'aleshores ha estat
DGESTSCA, amb l'objectiu de reforçar els
equips de resolucions i reduir-ne els terminis
(veure secció 3.3.1.3).
3.3.1.2 Anàlisi del funcionament de la cita
prèvia
Des de l'arrancada del sistema de cita prèvia
per al tràmit d'alta de sol·licitud el 7 de setembre
de 2017, es va dur a terme un seguiment del
seu funcionament i els terminis d'espera. Per
realitzar aquest seguiment, es van desenvolupar
informes periòdics amb paràmetres clau sobre
l'estat en aquell moment de la cita prèvia com el
ritme de creació i finalització de les cites, la
durada de les cites, el nombre de cites
pendents i les setmanes d'espera.
En el mes de gener de 2018 es va realitzar un
estudi a fons d'aquestes dades, que va incloure
també un anàlisi de la demanda registrada
territorialitzada, les persones en plantilla de
cada oficina i el suport addicional que
necessitaven les oficines amb major temps
d'espera per fer front a la demanda. L'anàlisi es
va centrar en les oficines del SOC ja que
aquestes eren les que registraven major temps
d'espera.
Aquest estudi va identificar les causes dels
temps d'espera majors en algunes oficines i va
proposar millores per tal d'agilitzar el tràmit
d'alta de sol·licituds de l'RGC i reduir els
terminis d'espera. Conforme es detallava a la
pàgina anterior, aquest informe va concloure
que feia falta més personal en algunes oficines
amb major càrrega de feina, personal que es va
rebre procedent d'algunes oficines OASF en la
redistribució de personal que hi va haver el
febrer de 2018. Per altra banda, també es van
implementar altres propostes de millora per
reduir els terminis d'espera i avançar les cites
com canviar els patrons de les agendes per
incrementar el nombre de cites diàries, habilitar
la derivació d'usuaris pertanyents a oficines amb
més càrrega cap a OTs amb menys càrrega,
etc.

Aquestes mesures van donar el fruit esperat de
forma quasi immediata. Gràcies a la seva ràpida
implantació es va registrar una disminució del
44% del nombre de cites pendents de 22.013
el 9 de gener a 12.399 el 27 de març. En data
16 d'agost només hi havia 807 cites pendents
(0,04% del volum que hi havia a febrer) i el
temps d'espera a totes les 124 oficines per fer el
tràmit d'alta de sol·licituds era de menys de
dues setmanes.
A continuació es presenten les principals
conclusions de l'anàlisi de les dades globals i
propostes de millora que es van implementar.
En els mesos de desembre i gener les
agendes de les OTs seguien un patró per
sobre de la mitjana de temps d'atenció
real. Aquest patró es va reduir per adaptar-lo
al temps mig d'atenció.
Es van detectar algunes incidències
tècniques en l'aplicatiu de cita prèvia que
es van resoldre per part del proveïdor
informàtic.
Algunes oficines havien registrat una
demanda de cites superior a la prevista
inicialment i requerien de més personal del
que tenien assignat. Aquest personal es va
rebre amb la redistribució de recursos
humans del programa de contractació de
l'RGC el mes de febrer de 2018.
Més d'un terç de les cites agendades
s'anul·laven o la persona no es
presentava. Es va tenir present aquest rati
en la planificació de les agendes de les
oficines.
Per acabar, també es va decidir retirar
l'obligatorietat de la cita prèvia per a les
persones no activables que havien d'anar a
les OACs i les OASFs. Aquesta mesura es va
dur a terme atès que aquest volum de
persones era inferior al col·lectiu activable i
era possible la realització d'aquest tràmit sense
cues sense haver de gestionar la demanda a
través del mecanisme de cita prèvia.

HH Generalitat de Catalunya
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3.3.1.3 Planificació de resolucions
Un dels àmbits de major càrrega de treball en la
implementació de l'RGC han estat les seccions
responsables de la resolució de noves
sol·licituds,
especialment
la
Secció
d'Administració de DGESTSCA.
Des de l'arrancada de l'RGC es va fer
seguiment
del
nombre
de
sol·licituds
registrades amb l'objectiu de planificar la seva
resolució dins de termini. Durant els primers
mesos es va experimentar un "efecte crida" i es
va registrar un alt nombre de sol·licituds, que en
alguns mesos va arribar a representar 15
vegades el volum de sol·licituds normal que
es registrava amb l'RMI.''
Evolució del nombre de sol·licituds registrades
80.000

12.000

70.000

10.000

60,000
8.000

50.000
40.000

6.000

30.000

4.000

20,000
2.000

10.000

A partir d'aquestes projeccions es van
establir objectius diaris de resolució de
sol·licituds
que
asseguressin
el
compliment dels terminis de resolució i
evitessin casos de silenci administratiu
Es va implantar un sistema de seguiment
diari de les resolucions dels diferents
equips, que permetés detectar i gestionar
riscos i implementar accions mitigadores
Es van preveure suports per part de les
diferents demarcacions en cas que
alguna tingués un pic de demanda per
sobre de les seves capacitats
Es va obrir la possibilitat de realització
d'hores extra a aquells equips amb major
volum de feina

®

Per aquelles demarcacions on era
necessari d'acord amb la demanda i les
projeccions previstes, es van realitzar més
contractacions
del
programa
de
contractació de l'RGC
Aquestes mesures van ser efectives i es van
poder resoldre totes les sol·licituds d'RGC dins
de termini.

C5> <U
Total

Increment acumulat

Per tal de fer front a aquest alt volum de
sol·licitud es van realitzar una sèrie d'accions:
la
secció
Reorganització
de
d'Administració de DGESTSCA per equips
Es va revisar el procés de resolució per tal
d'automatitzar algunes comprovacions
administratives de requisits de l'RGC
En base a les dades de registre de noves
sol·licituds es van fer projeccions del
nombre de resolucions necessàries per
a cadascuna de les demarcacions
territorials de DGESTSCA (Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Terres de
l'Ebre)

Aquesta planificació s'ha mantingut des de la
seva implantació. En els primers sis mesos des
de l'entrada en vigor de la llei, el focus de les
resolucions va centrar-se en les sol·licituds de
renda
garantida.
Les
sol·licituds
de
complements no es van poder resoldre fins al
cap de més de sis mesos des de l'entrada en
vigor de la llei, ja que existia el risc
d'incompatibilitat i pèrdua de les mateixes per
l'augment d'ingressos que suposava la prestació
de l'RGC (veure punt següent). Un cop resolta
aquesta compatibilitat, DGESTSCA ha centrat
els seus esforços en la resolució de sol·licituds
de complements.

Notes. 1. Dades del període 07/09/2017 al 15/09/2018. 2. La mitjana de la demanda mensual de l'RMI entre gener i agost el 2017 va ser
d'unes 671 sol·licituds. La demanda del mes d'octubre va superar més de 15 vegades aquesta quantitat.
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el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Ministerio de Empleo y Servicios
Sociales (MEYSS), l'Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) i el Servicio Público
Estatal de Empleo (SEPE). Aquesta Comissió
tenia per objectiu assegurar que en cap cas es
perjudicaria el ciutadà i establir els criteris de
complementarietat entre prestacions.

3.3.1.4 Resolució de íes sol·licituds de
complements de pensions, prestacions i
altres ajuts estatals
Respecte les persones que estaven cobrant una
prestació estatal i van sol·licitar el complement
de pensions, altres prestacions i ajuts, aquests
casos no es van poder començar a resoldre fins
a març en alguns casos i fins a principis de maig
en la resta de casos degut a l'impossibilitat
d'establir criteris clars de compatibilitat amb
l'Estat per la situació política.

A partir de març del 2018 es van poder
començar a resoldre alguns casos de
complements per a persones no activables. Es
va optar per deixar aquests casos sense
resoldre per tal de garantir que tenien el dret des
del primer dia de la sol·licitud i evitar resolucions
que haurien acabat amb la denegació d'aquests.

En els mesos posteriors a l'aprovació de la llei
de l'RGC es va detectar que hi havia un risc
d'incompatibilitat .1 pèrdua de la prestació
estatal
a
conseqüència
de
l'increment
d'ingressos pel cobrament de l'import de l'RGC.
En conseqüència es va haver de paralitzar la
resolució d'aquestes sol·licituds per no posar en
risc el cobrament de la prestació que ja rebien
de l'Estat.

Finalment, el mes de maig de 2018 es va crear
una mesa tècnica amb el SEPE que va establir
un circuit de coordinació per tal d'evitar casos on
activables
del
complement
sol·licitants
poguessin perdre la prestació estatal. Aquest
acord va permetre poder començar a resoldre
tots els casos. Des d'aleshores, els agents
responsables de les resolucions han centrat
bona part dels seus esforços en la resolució de
sol·licituds de complements. Per aquelles
sol·licituds en les quals ja hagués expirat el
termini, es van facilitar models de recurs
d'alçada.

Degut a les circumstàncies polítiques des
d'octubre de 2017 i l'aplicació de l'article 155
fins febrer de 2018 no es van poder establir
conversacions efectives amb els òrgans
competents estatals per tal de poder resoldre
aquesta situació. A mitjans de febrer de 2018
esva crear una comissió interadministrativa amb

Complements de pensions, prestacions i altres ajuts estatals^

2018
Maig

Abril

Gener

Febrer

Març

O

O

O

Impossibilitat de
resoldre pel risc

Creació d'una comissió
interadministrativa

Es comencen a
resoldre casos de

Constitució d'una mesa tècnica amb
SEPE. S'acorda un circuit a través

d'incompatibilitat i
pèrdua de la
prestació estatal a
conseqüència de
l'increment
d'irigressos pel
cobrament de
l'import de l'RGC

amb l'INSS i el SEPE
per assegurar que en
cap cas es perjudica ei
ciutadà i establir els

complements, però
només casos clars on no
hi havia dubtes sobre la
incompatibilitat.

criteris de
complementarietat

Es treballa a través de la

del qual el SEPE es comunicarà amb
DGESTSCA per minorar l'import de
l'RGC abans de retirar la prestació
estatal. Això permet resoldre amb
major seguretat que no es perjudicarà
el ciutadà.

entre prestacions.

conferència sectorial
estatal perquè es
reconegui per decret la
compatibilitat d'aquests
complements

O

Per aquelles sol·licituds en les quals
hagi expirat el termini, es faciliten
models de recurs d'alçada. Totes les
sol·licituds rebran una resposta.

m

# Generalitat de Catalunya
P Departament de Treball,
m Afers Socials i Famílies

3.3.1.5 Plans d'inserció laboral
Durant el primer any des de l'entrada en vigor
de la llei, el 85% deis perceptors de l'RGC
activables
han
demanat
la
prestació
complementaria d'activació i inserció (150€
mensuals),
condicionada
al
compromís
d'elaborar i seguir un pla d'inclusió social o
d'inserció laboral.
Per aquesta raó, s'ha incrementat el pressupost
del contracte programa en més de 30 milions
d'euros anuals.

També s ha incrementat el pressupost de
programes d'activació, inserció i inclusió on
són derivats els beneficiaris de la prestació
complementària com per exemple el MARMI
(Mesures Actives d'Inserció per a persones
destinatàries de la Renda Garantida de'
Ciutadania) i altres programes de DGESTSCA i
del SOC, especialment des de la recuperació
del Govern (durant el període d'aplicació del 155
no va ser possible publicar convocatòries per
aquests programes).
A continuació es detalla l'ampliació d'alguns
d'aquests programes i ajuts.

Ampliació del contracte programa
•

MARIMI

Increment del pressupost per a
professionals de les àrees bàsiques de
serveis socials de 30 M€ anuals. Aquest
increment s'ha concretat finalment en 241
professionals i 429 administratius pel

Increment de pressupost de 3 milions
respecte l'anterior convocatòria: 6'5
milions d'euros pel període 2017-2018

(Entitats i ens locals)
Itineraris de 16 mesos (anteriorment 6)
2.880 places de MARMI el 2017

període 2017/2020
•

Ampliació del contracte programa per
tal que els ens locals puguin proporcionar
itineraris d'inserció i inclusió a persones
destinatàries de la renda. Pressupost de
3,5 milions d'euros entre 2017 i 2019 i
1.410 places subvencionades el 2017

Programa Treball i Formació (SOC i DGESTCA)
•

13 milions d'euros pel període 2017-2018

•

Aprox. 1.100 persones contractades en
situació d'atur i beneficiàries d'RGC
cada any: 88% contractes de 6 mesos per

a menors de 55 anys i 12% contractes de
12 mesos per a majors de 55 anys
• Els
contractes
inclouen
formació

Altres programes del SOC

• Les persones que subscriuen un pla
d'inserció i inclusió són elegibles per la
resta de programes del SOC (p. ex.
FOAPs, 30 Plus, integrals, singulars, etc.)
• Pel 2018 i 2019 s'han previst increments
del pressupost de programes del SOC,

com p. ex. projectes d'innovació part del
programa Singulars

ocupacional i pràctica laboral

Empreses d'inserció
•

5,9 milions d'euros pel període 2017-2018

•

49 entitats subvencionades

• 1.267 contractes per a persones en risc
d'exclusió
• Rotació de les persones contractades
cada 3 anys

Ajuts a empreses per contractació de persones
•

Publicació el 2018 dels ajuts a les
empreses ordinàries per a la contractació
de persones perceptores d'RGC, en risc
d'exclusió i discapacitat

Generalitat de Catalunya
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Respecte els perceptors del complement de
pensions, prestacions i altres ajuts estatals,
aquests es va determinar que havien de rebre
sempre la PCAI, ja que en cas contrari podrien
perdre el dret a la prestació, A més a més, en el
cas de perceptors activables, la pràctica totalitat
es corresponen a beneficiaris de prestacions del
SEPE, que ja tenen associat un compromís
d'activitat que els obliga a fer accions per a la
inserció.

A setembre de 2018 es va realitzar una revisió
del compliment dels plans d'inserció laboral
(PIL) vinculats a la prestado.
L'objectiu d'aquest document era analitzar el
funcionament dels plans d'inserció laboral
associats als beneficiaris de la prestació
complementària d'activació i inserció de la renda
garantida de ciutadania, quasi 1 any més tard de
l'entrada en vigor de la llei i 6 mesos després de
les primeres aprovacions.

Llistat de subsidis del SEPE i compromís
d'activitat associat

Aquest estudi va detectar que un 85% dels
sol·licitants d'RGC havien demanat la
prestació complementaria d'activació i
inserció (PCAI). D'aquests, un 75% ja havien
realitzat una sessió grupal al SOC i signat el
pla d'inserció laboral. També es va comprovar
que el 74% dels sol·licitants d'RGC aprovats
amb PCAI havien realitzat una primera sessió
de seguiment individual amb l'orientador del
SOC. Per tant, ja era efectiu l'article 10.2 de la
llei que estableix que la prestació PCAI s'ha
de revisar cada dotze mesos i determinar-ne
la continuïtat en funció dels informes preceptius.

Compromís d'activitat^

Prestació
I Contributiva
: Subsidis per Desocupació
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i Subsidi Extraordinari per
; Desocupació (SED)

Fer recerca
activa
d'ocupació.^
Participar en accions
especifiques
de;
informació, ^
motivació,
formació,
orientació,
reconversió o inserció;
per
tal
professional,
les
d'augmentar
possibilitats d'aconseguir
un lloc de treball.
Acceptar una col·locació
adequadg.

^nda Activa d'inserció (RAI)\
Altres
Esgotament contributiva
amb/sense càrregues
familiars
IVlajors 45 anys amb/sense
càrregues.
Majors de 55 anys
Retorn estranger
Per excarceració

A continuació es mostra el full de ruta detallat
en un timeline de les accions que s'han realitzat
en relació als plans d'inserció laboral:

Revisió Incapacitat
Cotitzar menys 12 mesos

Calendari de desplegament dels plans d'inserció laboral
2017
Jul

Ago

2018

Set

Oct

o

O

Aprovació de
la Llei
14/2017, del
20 de juliol,
de la renda
garantida de
ciutadania

0
Realització de
les primeres
entrevistes
de signatura
del pla

Entrada en vigor de
la llei
•

Nov

Registre de les
primeres
sol·licituds

Des

Gen

0
Realització de
les primeres
sessions
grupals de
signatura i
inici del pla

Feb

Ma

Abril

O

Mal

Jun

Jul

0

Implementació
del servei que
permet el
correcte registre
i identificació de
les sessions
d'inici del PIL

Ago

Set

Oct

O

Recollida de
dades per fer
el primer
balanç del
funcionament
dels plans

El SOC comença a rebre informació
dels expedients aprovats de fornia
mensual I s'iniclen les entrevistes
individuals de seguiment amb
l'orientador

Notes. 1. És obligatori l'acompliment de les accions previstes a les normes que regulen les prestacions per desocupació. L'incompliment es sancionarà com a
infracció. Els serveis públics d'ocupació tindran en compte la condició de víctima de violència de gènere a efectes de suavitzar, en cas necessari, l'incompliment de
les obligacions que comporten el compromís d'activitat. 2. Es consideren actuacions de recerca activa de feina (BAE): (i) treball per compte pròpia o aliena.
Inscripció almenys a una agència de col·locació; (ii) enviament o presentació de currículums almenys a tres empreses diferents; (iv) realització d'almenys una d'una
entrevista de feina; (v) inscripció com sol·licitant d'ocupació almenys a 2 portals de feina públics o privats; (vi) presentació de com a mínim a una oferta de feina
gestionada pel SOC o per les agències de col·locació; (vil) qualsevol acció fomnativa o d'informació adreçada a l'auto-ocupació i emprenedoria que ofereix el SOC .
Es considerarà degudament acreditat el compliment d'aquesta obligació amb el certificat emès per una agència de col·locació.
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Durant el primer any de la prestació també s'ha
treballat la programació 2018-19 del SOC, que
inclou programes diferenciats per àmbits
d'actuació. A continuació es remarquen els
programés nous i aquells més rellevants per
l'RGC. A més s'ha de tenir en compte el
programa MARMI per a perceptors de l'RGC.

Finalment, en aquest estudi es va observar que
des que va començar el registre pels perceptors
de l'RGC el febrer del 2018, ja s'havien iniciat
més de 36.000 serveis d'orientació professional
a persones sol·licitants de l'RGC, entre les quals
destacaven 16.469 processos d'orientació
individual.

Programes del SOC a beneficiaris de l'RGC i de la PCAI

Orientació

Formació

/ Formació en el sector aeronàutic

y ^

Noves oportunitats

persones
^ Formació ofertes àrees
prioritàries (FOAP)
/ Aprèn.cat

.

-x

•

Orientació a joves universitans
, _
. ,
. . .
/ Espais de recerca de feina

/ Acord Marc d'hostaleria i turisme
Acord Marc de serveis a les

I ^ Treball i formació: Línia RGC

y Ubica't

,

'

,

. / Incorporaciód em é sd e4 5anys

•/ Tècnics referents d'ocupacio T
juvenil: política preventiva
I
d'exclusió dels joves RGC

ampliada ais sol·licitants

|

^ Accions d'orientació i
acompanyament a la inserció

/ Programa 30 Plus
^ Contractació de joves en

pràctiques
v- ENFEINAT

/ Forma ¡ Insereix
/ Programa de formació amb
compromís de contractació
/ Formació professional sectorial i
transversal per persones
treballadores ocupades

Desenvolupament local

^ Acredita't

^ Projecte Treball als barris

^ Formació professional per a
l'ocupació als CIFOS

^ AODL

/ Singulars

/ Treball a les 7 comarques
/ Programa de suport i
acompanyament a la planificació
estratègica

Foment de la mobilitat
geogràfica

/ Formació en llengües
estrangeres per la mobilitat
internacional
^ EURODISSEA
^ Programa TLN Mobilicat

^ Programa de projectes
innovadors i experimentals

y Intermediació laboral en
agències de col·locació

B
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3.3.1.6
Anàlisi
Qüestionari QS

del

funcionament

del

Amb l'objectiu de disposar d'un anàlisi del
funcionament del qüestionari llavors utilitzat per
la segmentació per perfils (QS) dels
demandants de la renda garantida de
ciutadania, durant el primer any des de l'entrada
en vigor de l'RGC també es va elaborar un
estudi del funcionament del Qüestionari QS.
En aquest estudi es va analitzar una mostra de
casos
per
detectar
si
es
produïen
segmentacions errònies per part del QS, quina
proporció representaven del total i quines n'eren
les causes.
Tot seguit es presenten les principals dades
extretes de l'anàlisi realitzat:

'

El 89% les persones que van realitzar el
qüestionari QS es van classificar amb
perfil laboral.

• Es va realitzar un anàlisi sobre mostra de
2.414 sol·licituds de l'RGC i complement de
persones activables, i es van detectar un
número molt residual de casos (74) en els
quals
la
segmentació
realitzada
pel
qüestionari QS va resultar incorrecta.
Tot i el baix percentatge de casos mal
segmentats,
es
van
detectar
algunes
casuístiques on es podia millorar la segmentació
(p. ex. en casos de discapacitat). A l'acabar el
primer any d'implementació de l'RGC ja s'havia
treballat una nova versió el QS per acabar de
segmentar bé aquest tant per cent de casos que
es va detectar que es classificaven de forma
incorrecta.

Principals conclusions de l'anàlisi del QS

m
D'acord anrib les respostes
de les oficines de treball i els
tècnics de DGESTSCA,
actualment el QS segmenta
de manera correcta a la
gran majoria de sol·licitants

El mostreig únicament va
revelar un 3% dels casos que
presentaven segmentacions
errònies. Així, tot i segmentar
correctament gairebé tots els
casos, calia treballar en millores

S'ha revisat l'actual OS
per perfeccionar la seva
segmentació en els casos
detectats

Generalitat de Catalunya
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3.3.1.7 Desplegament legal
Tal com estipula la disposició final primera, en
els primers tres mesos des de l'aprovació de la
llei es van començar els tràmits per al
desplegament reglamentari de la llei. La
complexitat del context polític present va
impossibilitar la tramitació del reglament amb
més antelació, primer per l'aplicació de l'article
155 i més endavant per la dilatació en el temps
de la formació de nou govern. Aquests tràmits
tenien com a objectiu:

Capítol 2. Requisits i obligacions
persones destinatàries

de

les

El segon capítol del reglament desenvolupa els
requisits mínims per ser beneficiari de l'RGC, el
procediment d'avaluació i acreditació del dret del
sol·licitant o la unitat familiar, el procediment de
determinació de l'ocupabilitat, la durada del dret
a percebre la prestació i les obligacions que han
de complir els destinataris de la prestació
econòmica.
Capítol 3. Revisió

• La redacció i aprovació del decret de
desplegament reglamentari de la llei
• El decret de creació de la Comissió de
Govern de l'RGC

Es tracten els procediments corresponents a la
modificació i revisió, suspensió, i extinció del
dret a rebre la prestació.
Capítol 4. Gestió i organització

Durant l'aplicació del 155 el Govern es trobava
en funcions i no va poder avançar la tramitació
del desplegament reglamentari com estava
previst. A partir del mes de juliol es va avançar
en l'elaboració d'un esborrany del reglament i
es van realitzar reunions amb les entitats que
formaran part de la Comissió de Govern.
Reglament
L'esborrany del reglament de la llei s'ha seguit
desenvolupant un cop es va nomenar el nou
govern i preveu el desplegament de les
previsions que la pròpia llei remet al reglament,
així com diversos aspectes que han requerit de
concreció i determinació per a una millor i més
efectiva aplicació de la llei. L'esborrany del
reglament s'ha treballat conjuntament amb el
grup de treball de les entitats que formaran part
de la Comissió de Govern de l'RGC (veure punt
següent). A continuació es fa un breu resum de
cadascun dels capítols:
Capítol 1. Disposicions generals
Aquest capítol conté l'objecte del decret, els
tipus de prestacions de la renda garantida de
ciutadania i la seva finalitat, les característiques
de les prestacions de l'RGC, el seu caràcter
complementari i subsidiari, aspectes sobre els
titulars i beneficiaris de la prestació i el concepte
de la unitat familiar.

Es desenvolupen previsions sobre les dades
personals dels expedients de la prestació i els
procediments a seguir per a la seva integració.
També es regula sobre el finançament de la
quantia i el pagament de la prestació
econòmica. Per últim, es detallen els acords
d'inclusió social i laboral vinculats a la prestació
complementària d'activació i inserció.
Capítol 5. Coordinació territorial
Es fa referència a les administracions públiques
competents i els òrgans de gestió de l'RGC.
També s'exposen les funcions i composició de
la Comissió Interdepartamental. Per últim,
s'expliciten les funcions de l'òrgan de seguiment
i la coordinació de les actuacions entorn l'RGC.
Capítol 6. Tramitació
En aquest capítol es descriuen els procediments
de presentació de les sol·licituds i la resolució
administrativa d'aquestes. Per altra banda, es
regula sobre els recursos que es poden
interposar
pels
sol·licitants
contra
les
resolucions.

1% GeneraBtat de Catalunya
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Capítol 7. Prestació complementaria

A continuació es detallen els treballs dels dos
grups de treball de la comissió;

Per últim, el capítol 7 del reglament se centra en
el dret subjectiu per a complementar ajuts,
pensions i prestacions estatals amb el
complement d'RGC. Al llarg dels articles
integrats dins d'aquest darrer capítol es
defineixen els següents aspectes de la
prestació: els motius d'incompatibilitat, la i
presentació de les sol·licituds, les seves causes
d'extinció, els seus efectes i procediment i el
règim aplicable.
Comissió de Govern

L'article 23 de la llei 14/2017, estableix que "en
el termini de cinc mesos a comptar de l'entrada
en vigor d'aquesta llei s'ha de crear per decret
una comissió de govern de la renda
garantida de ciutadania integrada, de manera
paritaria, per representants de l'Administració de
la Generalitat i per les organitzapions sindicals i
empresarials més representatives de Catalunya,
entitats del tercer sector, entitats representatives
del treball social i entitats representatives del
món local, amb el vot de qualitat de la persona
titular del departament competent en la matèria."
També estableix que aquesta comissió s'ha de
reunir trimestralment.
Degut a l'aplicació del 155 no es va poder
avançar en el decret de creació de la Comissió
de Govern d'acord amb aquests terminis.
Tanmateix, des d'un inici es va mantenir
contacte directe i coordinació amb les
entitats que havien de formar part de la
Comissió. Aquest contacte es va intensificar a

partir del mes de juny de 2018, quan es van
iniciar reunions mensuals amb representants
de les entitats que potencialment formarien
part de la Comissió de Govern.

A més a més, es van crear dos grups de
treball de la Generalitat amb les entitats que
formarien part de la Comissió de Govern,
vinculats al desplegament reglamentari i als

#
#
#
#

protocols de relació entre agents de la
prestació. Aquests grups de treball han estat
claus en l'elaboració dels esborranys de
reglament (veure punt anterior) i decret de la
Comissió de Govern.

Grup de treball per al desenvolupament
de la coordinació entre les unitats de
gestió (entre els serveis d'ocupació,
l'òrgan tècnic i els serveis socials i a
diferents nivells territorials (nivell
individual,
intercomarcal,
ínterdepartamental i de Comissió de Govern).
Grup de treball per a l'elaboració del
reglament, de desenvolupament de la
llei i de decret de la comissió de govern.

©

Amb la constitució del nou Govern es van
reactivar els tràmits per l'aprovació del decret.
En la reunió de juny amb les entitats que
formaran part de la Comissió de Govern, el
Conseller va manifestar la seva voluntat
d'encarar la formació d'aquesta Comissió el més
aviat possible i en data 13 de juliol ja es va
activar el tràmit d'exposició pública del Decret.
Des d'aleshores, a l'espera que es completessin
els tràmits per a la seva aprovació, s'han
continuat realitzant les reunions amb les entitats
de forma mensual a fi de dur a terme
l'avaluació i seguiment de la prestació. Cada
mes els representants de les entitats reben un
informe amb informació sobre:
• Els expedients vigents
• Les dades de cita prèvia: cites pendents i
finalitzades, així com el temps d'espera de la
cita prèvia
• L'evolució mensual de les noves sol·licituds
registrades d'RGC i complements
• Les dades de valoracions d'RGC
complements de sol·licituds noves

i

• Les dades de denegacions de sol·licituds
noves d'RGC i complements
• Les dades de valoracions i complements
d'RGC
• Dades de seguiment
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D'acord amb el que estableix la llei i l'esborrany
del decret, un cop s'aprovi el decret de la
Comissió de Govern es preveu que aquesta
dugui a terme les següents funcions:
• "Analitzar l'evolució dels expedients, el
comportament en la demanda i els efectes
sobre el mercat de treball, i, específicament,
la compatibilitat de l'RGC amb les rendes del
treball a temps parcial, per tal d'informar
sobre el procés de generalització amb totes
les rendes de treball derivades de contractes
a temps parcial.
• Avaluar el possible efecte crida que s'hagi
produït i, si s'escau, constatar que s'ha
produït un increment de com a mínim un 10%
de noves sol·licituds de la renda garantida de
ciutadania de persones acabades de censar
a Catalunya. Si és així, informar de manera
favorable perquè s'ampliï el requisit de
residència prèvia fins a un total de trenta-sis
mesos. En aquest cas, s'habilita el Govern
perquè per reglament pugui ampliar el
període de vint-i-quatre mesos de residència
legal fins a trenta-sis mesos, per a tenir dret a
la prestació.
• Avaluar la taxa de cobertura de la prestació
sobre el conjunt de la població i la seva
suficiència econòmica.
• Revisar, a la vista del Mapa de prestacions
socials de Catalunya, el conjunt de
prestacions econòmiques i de serveis
existents per tal de portar a terme la
necessària racionalització i simplificació de
les prestacions existents, i, si s'escau, fer els
informes que consideri pertinents."
A continuació s'exposen alguns dels altres
apartats que es preveu que inclogui el decret.
• La Comissió de Govern de l'RGC es defineix
com a òrgan col·legiat de govern avaluació i
seguiment de l'aplicació i funcionament de la
prestació. L'article també estableix que la
Comissió queda adscrita al Departament
competent en la matèria.

• Es preveuen les figures de la de presidència,
vicepresidència, vocalies i la secretaria de la
Comissió. Es detallen les representacions
corresponents de departaments de la
Generalitat,
organitzacions
sindicals,
organitzacions
empresarials,
la
Taula
d'entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, Col·legi Oficial del Treball Social
de Catalunya i organitzacions associatives
d'ens locals.
o Les

funcions de la presidència es
resumeixen en convocar trimestralment
les sessions, fixar el seu ordre del dia,
presidir i moderar les deliberacions i
debats,
aportar
la
documentació
necessària a les reunions, ostentar el vot
de qualitat i exercir-lo en cas necessari,
presentar
l'informe
anual
del
funcionament de l'RGC i vetllar per
l'execució dels acords adoptats per la
Comissió.

o La figura de la vicepresidència recau en

la persona titular de la Secretaria
General del Departament competent en
matèria de treball, els casos en que
substitueix la presidència i els supòsits
d'actuació donats aquests casos.
• També s'especifiquen qüestions sobre el
funcionament tals com la periodicitat de les
sessions ordinàries i extraordinàries, la
normes per les que es regeix el funcionament
de la comissió, els requisits mínims
d'assistència per tal que els acords als que
s'hagi arribat siguin vàlids, els preparatius
que es requereixen (convocatòria i informació
necessària) i, finalment, s'especifica que
l'assistència a les sessions no genera cap
dret a percebre dietes.
• Tarnbé es preveu la possible de creació de
grups de treball per a
temàtiques
específiques, amb temporalitat màxima d'un
any i possibilitat de pròrroga d'un any més.
Addicionalment es fa esment a les
possibilitats per poder ésser membre
d'aquests grups segons la representació
exercida.
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Modificació de la llei d'RGC
El mes d'octubre de 2018 va tenir lloc
l'aprovació de la Llei 3/2018, del 23 d'octubre,
de modificació de la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania. Aquesta modificació de
la llei, que entrava en vigor l'endemà de la seva
aprovació, es va aprovar per tal de modificar
l'article 7 de la llei d'RGC.
En el preàmbul de la llei s'exposen els motius
pels quals es va dur a terme aquesta
modificació. L'article 7.1.e de la llei 14/2017,
determina que el fet d'ésser beneficiari d'una
prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o
sociosanitari podia resultar en la denegació de
la sol·licitud de la prestació. Aquest article
responia a la consideració que les persones que
disposaven d'un servei residencial permanent
tenen cobertes les necessitats bàsiques
d'alimentació i higiene intrínseques al servei
residencial.
D'altra banda, segons el que estableix l'article
7.3, excepcionalment, tenen dret a percebre
l'RGC les persones que, a pesar de no complir
els requisits establerts, es troben, per
circumstàncies extraordinàries, en una situació
d'especial necessitat.
Des de l'entrada en vigor de la llei, a partir de
l'experiència dels primers mesos de gestió de la
prestació es va constatar que hi havia persones
que tot i disposar d'un servei residencial, no
tenien cobertes totes les necessitats
bàsiques, o només les hi tenien d'una manera
provisional. Eren els casos de persones sense
llar i dones víctimes de violència masclista.
Aquests casos podrien ésser atesos a l'empara
de l'article 7.3 de la llei, però aquest precepte no
es podria aplicar fins que no s'hagués fet el
desplegament per reglament, raó que va
justificar la modificació de la lletra e de l'article
7.1, amb l'objectiu de regular d'una manera
segura el dret d'accés d'aquests col·lectius a la
renda garantida de ciutadania, atesa la
necessitat de respondre amb urgència a les
situacions de risc d'exclusió social.

A continuació s'inclou l'article únic que consta
en el text de la modificació de la llei:
Article 1. Modificació de l'article 7 de la Llei
14/2017
Es modifica la lletra e de l'article 7.1 de la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida
de ciutadania, que resta redactada de la manera
següent:
«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
benentès 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.»
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3.3.2 Processos i TIC
A partir del 15 de setembre de 2017, els
expedients que cobraven l'RMI van passar a
ser perceptors de l'RGC. Des d'aquesta data
van ser efectius els tràmits de recepció i
registre de noves sol·licituds, entre d'altres
funcionalitats que s'havien definit abans de
l'entrada en vigor de la llei. Tot i així, després
d'aquesta data es va continuar la tasca
d'identificació i diagramació de processos,
detecció d'oportunitats de millora i definició
de nous processos millorats i adaptats a
l'RGC. Aquesta segona fase també va incloure
el desplegament de funcionalitats que havien
quedat pendents i que no era necessari que
estiguessin desenvolupades el 15 de setembre.

El document que es va realitzar es va organitzar
de la següent manera:
1. Un primer apartat de definició dels agents
involucrats
i les
principals funcions
encomanades, el col·lectiu objecte de gestió
(col·lectiu activable o no activable per
exemple) i les magnituds de cada agent. Els
agents involucrats que es van tenir en
compte en aquest apartat van ser els
següents: SOC, DGESTSCA, DGPS, OACs i
OASFs, serveis socials i operadors del
telèfon gratuït. Aquest apartat, tenia el
següent format:
Exemple de fitxa de
l'agent involucrat

Processos de l'RGC
Durant el primer any de l'RGC es va continuar
treballant per desplegar tots els aspectes de la
prestació i fer l'RGC efectiva en tots els seus
àmbits. Això va requerir una tasca d'identificació
dels canvis pendents necessaris en els
processos de treball. Aquesta tasca es va dur a
terme amb l'elaboració d'un marc de processos
que assegurés el desplegament integral i efectiu
de la solució TIC per gestionar la prestació. Així
doncs, es va incloure la següent línia d'actuació:
revisió i actualització dels models de
processos actuals i definició de nous
processos.

0

Identificar i descriure els processos
vigents en aquell moment, a fi de
garantir
la
permanència
del
coneixement del negoci
Reconèixer les necessitats actuals i els
espais de millora, amb l'objectiu de
cercar espais de millora i determinar les
estratègies per guanyar qualitat
Definir el full de ruta TIC, per tal de
millorar l'eficiència operativa miljançant
la reenginyeha dels processos

2. Un segon apartat que era una fitxa
descriptiva de la secció encarregada de dur
a terme els processos que li pertocaven:
ExGiTiplo do fitx3
descriptiva de la secció

^

3. Posteriorment els diagrames de tots els
processos dels quals s'encarregava cada
secció:
Exemple de diagrama
d'un procés

4. En quart lloc, les necessitats identificades en
cada procés:
Exemple de l'apartat de
necessitats identificades

I

5. Finalment una proposta de nous processos
d'RGC amb les modificacions que tenien
com a finalitat augmentar l'eficiència i
eficàcia en l'operativa:
Exemple de proposta d'un |
diagrama amb les millores |
aplicades

#
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En els processos hi havia el detall dels agents i
les aplicacions involucrades en tots els
processos (Cúram, Frontal Web, PICÀ, SICAS,
etc.). A continuació se'n descriu una mostra dels
processos dissenyats:

Procés de seguiment dels expedients vigents
d'RGC
Diagrama

Secció d'Administració de l'RGC
• Cita prèvia
• Alta de sol·licituds

I Seguiment Icoordinació amb enntals del tercer sector Oficines de |
treball i Ser/eis Socials
I

1

• Procediment de derivació
• Procediment de contingència
• Resolucions de sol·licituds
• Enviament de les resolucions i requeriments

Solbcitá
PCAP

Secció de prestacions de l'RGC
Procés de nòmina

Control de compliment del
de treball signat i feedback a

ÓraanlèCfiÇ

Recursos d'alçada
Recursos d'alçada (silenci negatiu)
Recursos d'alçada (silenci positiu)
Reclamacions
Queixes Síndic

Òrgan Técric

Servei i Òrgan Tècnic
• Tràmits i consultes
També es va dur a terme una tasca
d'identificació de nous. processos derivats de
la implementació de les noves atribucions a la
prestació.
Per exemple, es van desenvolupar els
processos de seguiment dels expedients
vigents d'RGC i protocols de coordinació
entre els agents que s'encarregaven d'aquesta
tasca. A continuació hi ha representat el flux
dels expedients general de seguiment.
Per altra banda es van automatitzar alguns
processos addicionals com les comprovacions
administratives de compliment de requisits per
part del expedients vigents.

Exemples de diagrames dels processos de
gestió de la prestació
Coordinació
d'expedients (nivell I)
amb i sense PCAl

Coordinació
d'expedients (nivell II)
amb PCAl
Derivació durant el
procés de seguiment
d'expedients amb
PCAI

Tràmits i consultes
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A continuació s'exposen els quatre nivells de
coordinació entre agents que s'han dissenyat
des del mes de juny de 2018 a partir de les
reunions de treball mantingudes amb les
diferents entitats que han de formar part de la
Comissió de Govern:
Nivell 1: Coordinació entre els treballadors
socials i les oficines de treball
Aquest nivell es va establir amb l'objectiu
de coordinar totes les actuacions a nivell
individual que permetin l'avaluació i
traspàs dels beneficiaris entre unitats,
depenent de la situació en què es trobin
les persones beneficiàries per tal d'assolir
les següents fites:
• Compartir la informació sobre totes
les actuacions de suport als
beneficiaris
• Mantenir al dia la informació i els
canvis que es puguin produir
• Facilitar el seguiment i supervisió
dels casos
• Derivació entre SOC i SS

©
#

• Inclusió de les entitats del tercer
sector que hi participin territorialment
L'agent
encarregat
d'organitzar
i
dinamitzar la coordinació de nivell 1 és
l'òrgan tècnic
Les eines que es van crear a fi de complir
aquesta tasca de coordinació són les
següents:
' Fitxa de seguiment i full de
derivació. Durant el temps que la fitxa
de seguiment i el full de derivació no
estiguessin incorporats a l'aplicació
web, es va dissenyar un protocol de
derivació entre els serveis socials
bàsics i el SOC (bidireccional)
' Reunions anuals de coordinació
per fer seguiment dels plans i
casos destacats

A continuació es mostra un esquema il·lustratiu
de la coordinació de nivell 1.

Esquema de coordinació de nivell 1

Entitatsdol tercer
sector

Fitxa de
seguiment
¿
' —

Fitxa de
seguiment

Fitxa de
seguiment

Reunions de
coordinació

#

Full de derivació
entre SOC i SS

Nivell 2: Taules territorials de coordinació
Els principals objectius del segon nivell
de coordinació són els següents:
• Resoldre incidències en la gestió de la
prestació
• Compartir bones pràctiques
Elevar propostes de millora a la
Comissió de Govern
• Aplicar les directrius de la Comissió de
Govern a cada territori
• Fer el seguiment i l'avaluació de
l'aplicació i el funcionament de la
prestació de renda garantida de
ciutadania, en l'àmbit municipal,
comarcal o supracomarcal
L'agent
encarregat
d'organitzar
i
dinamitzar la coordinació de nivell 2 és
l'òrgan tècnic
Es va establir que la freqüència de la
taula seria semestral. I els assistents,
serien els següents: membres de l'equip
de l'Òrgan tècnic, directors de les
Oficines de Treball i coordinadors de
Serveis socials

#
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Esquema de coordinació de nivell 2

. . . . . . .
Convocatòria de la
Taula Territorial i
ordre del dia

-

'a Taula
Territorial i ordre
^ del dia

i

La finalitat del nivell 3 de coordinació
consisteix en alinear l'estratègia, avaluar
i promoure el correcte funcionament de
totes les unitats i departaments que
intervenen en la gestió de l'RGC i el seu
col·lectiu atès. En la comissió es
tractaran temes com per exemple;

e
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• Necessitats dels col·lectius objectiu
de la prestació
• Coordinació interdepartamental per
aquests col·lectius específics

Convocatòria de la
Taula de
coordinació
'"'.erdepartamental i
ordre del dia

Convocatòria de la
Taula de
coordinació
Interdepartamental i
ordre del dia
^

Taules
Territorials de |
coordinació

Nivell 3: Comissió interdepartamental
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Esquema de coordinació de nivell 3

Taules
% Territorials de
, coordinació

Nivell 4: Comissió de Govern
S'ha dedicat una secció a explicar les funcions i
finalitat de la Comissió de Govern, de manera
que en aquest apartat únicament es fa
referència a les principals funcions i es presenta
l'esquema de coordinació del nivell 4.
Les funcions de la Comissió de Govern
essencialment
són
d'avaluació
i
seguiment de l'aplicació i funcionament
de l'RGC
Esquema de coordinació de nivell 4

• Planificació estratègica
• Altres temes que es determinin en
l'ordre del dia
L'agent
encarregat
d'organitzar
i
dinamitzar la coordinació de nivell 3 és el
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Es va establir que la freqüència de la
taula seria trimestral, i que es duria a
terme al Departament de Treball, Afers
Socials i Família. Els assistents a la
comissió són totes les unitats que
intervenen en la gestió de l'RGC i es
altres departaments que gestionen
prestacions ò serveis per la mateixa
població,
com
ara
habitatge,
ensenyament i justícia

Convocatòria de
la Comissió i
. ordre del dia

Convocatòria de la
Comissió i ordre del
dia

Comissió de
Govern

^
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Desenvolupament de les funcionalitats TIC
En base als processos analitzats i prioritzats en
funció de les necessitats, la segona fase del
desplegament TIC va incloure també una presa
de requeriments i de definició de totes les
funcionalitats necessàries per a una gestió
completa de l'RGC.
A fi de recollir els requeriments, es van
organitzar
i
planificar
reunions
de
requeriments setmanals amb els usuaris clau
de les diferents unitats de gestió de l'RGC per
fer un recull dels requeriments, suggeriments i
necessitats prioritzades.
Els nous evolutius es van planificar per fases,
d'acord amb la seva criticitat. A continuació es
presenten les principals funcionalitats que es
van desenvolupar a partir de l'entrada en vigor
de la llei:

©

Frontal web

i. Millores a les funcionalitats de tràmits
ii. Millores a les funcionalitats de consultes
iil. Generar el requeriment en el procés d'alta
de sol·licituds
iv. Plans d'inserció i d'Inclusió

#

Sistema
(Cúram)

d'informació

de

l'RGC

I.

Revisió del procés de pagament

II.

Modificació dels tècnics referents

ili.

Cerca de sol·licituds/expedients

iv.

Control de diferències entre pagament i
norma

V.

Procés d'identificació de sol·licituds
duplicades

vi.

Canvi de titular

vli. Noves consultes massives a la PICA
vlll. Modificació de pagaments realitzats
ix.

Mostrar resum al revalorar

X.

Millores en la gestió d'expedients RGC

xl.

Segona adreça per a l'enviament postal

xll. Nou pla d'inserció/Inclusió
xiii. Llistats d'estadístiques i de pagament
xiv. Llistat de CATSALUT
XV.

Llistat de COPAGAMENT

xvl. Integració amb SICER
xvll. Millores en la integració de CÚRAM
amb la PICA
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3.3.3 Gestió del canvi
La gestió del canvi després de la implementació
de la llei es va centrar en dues principals línies
d'actuació:

e

o

La revisió i Impiementació del pla de
formació 1 confecció de nous materials
La revisió i implementació d'un pla de
comunicació i la confecció de material
comunicatiu

Pla de formació
En la primera fase de la implantació ja es va
elaborar un primer pla de formació a les
unitats del departament que calia revisar per tal
de cobrir les noves necessitats formatives
derivades de la nova solució TIC. Aquest pla
de formació es va anar implementant amb les
noves contractacions que es van realitzar a
partir de setembre de 2018-
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Per altra banda, també es va revisar i reforçar
el pia de formació anterior a les unitats del
departament en aquells àmbits on es detectaven
més necessitats com el seguiment dels
expedients vigents i la coordinació entre agents.
En l'àmbit de formació, es van realitzar les
següents tasques:

CD
(2)

Primer es va realitzar una revisió de les
necessitats formatives del públic
objectiu del pla de formació implementat
a la primera fase del projecte

En el segon any d'implantació de l'RGC es
preveu fer una nova revisió de les formacions
realitzades i de les necessitats, així a fi
d'identificar actuacions de millora.
Algunes de les actuacions en l'àmbit de
formació que es van dur a terme són les
següents:

'"

Es va elaborar un document de
preguntes fréqüents pels empleats de
les oficines (SOC, OACs i OASFs)
Document de
preguntes freqüents

Aquest document va presentar un llistat de les
preguntes més freqüents sobre la prestació de
la Renda Garantida de Ciutadania i el
compiement de pensions, prestacions i altres
ajuts estatals. El conjunt de preguntes que es
van seleccionar són un recull de les consultes i
missatges rebuts a la Bústia de Suport Renda
Garantida de Catalunya. L'objectiu del
document va ser facilitar respostes als dubtes
més habituals i proporcionar un material de
suport i consultes ràpides.
Les preguntes es van agrupar en els següents
àmbits:

En segon lloc, es van identificar les
noves necessitats formatives dels
actors objecte de l'anterior pla de
formació

• Informació general i requisits: Preguntes
relacionades amb informació general i els
requisits per optar a la prestació. Com per
exemple: Quins són els principals requisits de
l'RGC?

En tercer lloc es van identificar nous
col·lectius objecte del pla de formació
(altres departaments, oficines,, etc.) i les
seves necessitats formatives

• Sol·licitud: Preguntes orientades a dubtes o
consultes generades en el moment de la
sol·licitud. Com per exemple: On es pot
presentar la sol·licitud del complement?

Finalment i fins l'actualitat, s'estan
realitzant materials i sessions ajustades
a les necessitats de diferents agents
que participen de la gestió de l'RGC

• Requeriments, resolucions i recursos:
Inclou preguntes referents als requeriments,
les resolucions a les sol·licituds i els recursos.
Com per exemple: Quan tarda en resoldre's
una nova sol·licitud d'RGC?
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• Obligacions, suspensions, extincions i
altres tràmits: Preguntes relatives a la
realització de tràmits de l'RGC. Com per
exemple: Tant pel que fa als usuaris "no
laborals" com als usuaris "socials", a quina
unitat administrativa li corresponen les
següents tasques?
• Prestació complementaria d'inserció i
seguiment: Preguntes relacionades amb la
prestació complementària d'inserció (PCAI):
casuístiques dels perceptors, suspensions,
etc. Com per exemple: Com es determina si
la persona que sol·licita la PCAI ha de fer un
pla d'inserció laboral o un pla d'inclusió
social?
• Sistemes
d'informació:
Preguntes
relacionades amb els sistemes d'informació
de l'RGC: p. ex. Frontal Web, S@rcat o altres
temes TIC. Com per exemple: Perquè les
sol·licituds de complement de pensions,
prestacions i altres ajuts estatals que han
superat el termini de resolució consten com a
"pendents" en el Frontal Office quan haurien
d'entendre's com a "denegades" per silenci
negatiu?

Es va elaborar un document sobre els
motius de denegació com a material de
suport per les oficines (SOC, OACs i
OASFs) per la resposta a consultes dels
sol·licitants
Document de
motius de
denegació

*
"i
^

.

Aquest document presenta el llistat dels motius
pels quals les sol·licituds de renda garantida de
ciutadania o el complement de pensions,
prestacions i altres ajuts estatals poden ser
denegades.

Els objectius del document són exposar els
diferents motius, explicar-ne els fonaments
legals i proporcionar
aclariments i/o
exemples a tots els agents que presten
serveis d'atenció i informació a sol·licitants de
la renda garantida (Oficines de Treball del
SOC, Oficines d'Atenció Ciutadana, Oficines
d'Afers Socials i Famílies i Serveis Socials) per
tal que puguin explicar-los als usuaris en cas de
consulta.
Els motius de denegació s'han agrupat en els
següents àmbits:
• Edat i altres circumstàncies personals:
motius de denegació relacionats amb l'article
7.1.a) de la llei, relatius a l'edat exigida per
accedir a la prestació. Per exemple: No ser
major de 23 anys.
• Empadronament i residència: motius de
denegació relacionats amb l'article 7.1.b) i c) i
11.2 referents als requisits d'empadronament
i residencia com per exemple: No fa 24
mesos des de l'extinció per incompliment del
requisit de residència continuada i efectiva.
• Recursos suficients: motius de denegació
en base als articles 7.1.d) i 7.2.e) que es
caracteritzen perquè la persona disposa de
recursos econòmics suficients. Per exemple:
Superar ingressos la unitat familiar en el
moment actual.
• Laboral: engloba
aquells
motius de
denegació dins de l'àmbit laboral del
sol·licitant i els beneficiaris, relacionats amb
els requisits establerts en els articles 7.2.a) i
b). Per exemple: No fa 24 mesos des de
l'extinció per Incompliment de no rebutjar una
oferta de treball adequada.
• Altres prestacions: motius de denegació
relacionats amb el dret a percebre altres
prestacions d'acord amb els requisits dels
articles 7.1.e), 7.2.c) i d) 11 i 14. Per exemple:
No haver transcorregut un any des de la
sol·licitud denegada per prestació pública
indeguda.
• Altres motius: aquest darrer àmbit engloba
els altres motius no compresos en la resta
d'àmbits. Per exemple: Ser beneficiari de
servei residencial permanent o centre
penitenciari.
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Es van fer formacions específiques als
VJr agents implicats, com per exemple
personal del SOC, coordinadors de les
UBASPs, personal de les oficines OACs i
OASFs i altres departaments (Justícia,
Interior, etc.).
Document de
formació als
coordinadors de
UBASPs

El document que es va presentar a la sessió
formativa als Coordinadors de Serveis Socials
Bàsics està estructurat de la següent manera, a
fi de donar a conèixer la nova forma de gestió de
la prestació:
• Resum de les principals dades de la
implementació d'RGC: aquest primer apartat
aporta una visió de les principals dades de
l'RGC.
• Ei rol de serveis socials: apartat que es va
centrar en enumerar les tasques de serveis
socials, tant tasques principals com tasques
secundàries. També es van presentar un
seguit de casos que s'havien de poder
atendre des de serveis socials.
• Pla de suport: procés i telèfons d'atenció a
DGESTSC en cas de consultes i incidències.
• Pla d'inclusió: actualització
funcionament del pla.

sobre

el

• Funcionament de l'RGC i els complements
de pensions, prestacions i altres ajuts
estatals: recordatori i actualització dels
darrers aspectes relacionats
amb el
funcionament de les prestacions.
• Procediment de segmentació de perfils i
derivació d'usuaris
• Nivells de coordinació territorial
• Formació sobre les noves funcionalitats
del Frontal Web de gestió de l'RGC

Pla de comunicació
En la primera fase del desplegament de l'RGC,
es va executar un pla de comunicació que
contemplava diversos canals de difusió i
materials (web, tríptics, anuncis de premsa,
etc.). En la segona etapa de la implementació
de l'RGC, es va definir i executar un pla de
comunicació que reforcés els missatges
transmesos, actualitzés informació relativa a
l'RGC com ara els nous imports a partir de 15
de setembre de 2018 i que assegurés que la
informació necessària arribés a tot el públic
objectiu. Es van incorporar millores respecte el
pla anterior en totes les fases: definició,
execució i seguiment, així com en l'elaboració
de material comunicatiu.
En l'àmbit del pla de comunicació, es van
realitzar les següents passes per dur-lo a terme:
En primer lloc es va avaluar i revisar el
pla
de
comunicació
prèviament
desplegat i es van identificar els
col·lectius susceptibles de rebre la
prestació

®

Seguidament es van identificar les
noves necessitats d'informació (per
exemple el canvi d'imports que entraria
en vigor al setembre de 2018)
En tercer lloc, es van identificar
estratègies efectives de comunicació
focalitzades als col·lectius d'interès
En quart lloc es van confeccionar els
comunicatius i es va
establir el calendari de les accions
comunicatives

@documents

Algunes de les tasques específiques en l'àmbit
de formació que es van dur a terme són les
següents:
Reunions informatives amb el grup de la
Iniciativa Legislativa Popular que va
impulsar la llei de l'RGC
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UllP

Reunions i sessions informatives amb
entitats (p. ex. entitats de la Comissió de
Govern, del tercer sector, etc.) que tracten
amb potencials perceptors de la prestació

A continuació es rhostren alguns dels materials
que es van distribuir en el pla de comunicació
que es va dur a terme;

Enviament d'una carta a tot el col·lectiu
de beneficiaris en la que s'explicava el
canvi d'Imports dels requisits mínims
que va entrar en vigència el 15 de
setembre de 2018

Infografia d'RGC
Renda Garantida de Ciutadania

Tríptic informatiu pels ciutadans en català
i en castellà amb els nous llindars
Que es1RCC.^

quL ncrissito?

Cora puc

demanar l'RGC

Renda
BnlRMiK

¿Cobras uxujsestactón o
un mWdio^desemfáco?

Checklist de requisits i documentació
a aportar per rebre l'RGC en català i
castellà amb els nous llindars

aiantiA-ï de dtUadiïnw

Carta informativa als beneficiaris de
l'RGC i complements del canvi
d'imports que entraven en vigència el
15 de setembre de 2018

4. Dades principals de l'RGC

m
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4.1. Dades de la prestació
En aquest apartat s'ofereix una visió global de
les principals dádes del primer any
d'aplicació i efectivitat de l'RGC i els
complements.
A 15 de setembre de 2017, 107.000 persones
ja es beneficiaven de la llei
A partir del 15 de setembre del 2017, més de
70.000 famílies van veure incrementada la
quantitat que percebien cada mes:
• 26.130 famílies perceptores de la renda
mínima d'inserció (corresponents a un total
de 62.525 beneficiaris) van passar a rebre la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) el 15
de setembre. La quantia mensual mitjana
percebuda per família ha passat de 544€ a
734€, el que suposa un increment del 35%.
• 44.895 pensionistes amb les rendes més
baixes (perceptors dels Complement de la
Pensió No Contributiva o CPNC), van passar
a percebre l'import de la Renda Garantida de
Ciutadania el mes de setembre (de 107€ a
131€), el que representa un increment de
prop del 22%. Aquestes persones abans no
cobraven l'import de l'RMI.
A setembre de 2018, més de
persones es beneficiaven de la llei

L'aplicació de la renda garantida ha revertit
la tendència dels últims anys de disminució
dels expedients i beneficiaris de l'RM!
En el gràfic a continuació s'observa com la
reforma de 2011 va disminuir el nombre
d'expedients de 33.722 a l'abril de 2011 a
22.598 a octubre de 2013. A partir d'aleshores,
el volum es va anar recuperant fins a tocar
sostre amb 29.537 expedients el desembre de
2015. A partir de 2016 la demanda va disminuir i
el nombre
d'expedients
es
va
reduir
gradualment fins arribar a 27.132 a setembre de
2017, si es tenen en compte només els
perceptors de l'RGC i els complements
activables (col·lectiu comparable al de l'RMI).
Evolució dels expedients vigents RIVII-RGC^

28.000
26.000
24.000

115.000

Ja s'han atès més de 119.000 persones per
realitzar el tràmit d'alta de sol·licitud

Al cap de 12 mesos des de l'entrada en vigor de
la llei ja hi havia 8.000 persones més que
cobraven la quantitat de la renda garantida
de ciutadania:

Pel que fa a les dades de cita prèvia, el 99% de
les persones que havien demanat la prestació
havien estat atesos o bé a una Oficina de
Treball del SOC, a una Oficina d'Atenció
Ciutadana o una Oficina d'Afers Socials i
Famílies.^

• 27.132 famílies (corresponents a uns 68.900
beneficiaris) que rebien I RGOJ
• 46.788 pensionistes i beneficiaris de
prestacions estatals amb les rendes més
baixes (perceptors del complement de la
prestació no contributiva o del complement de
pensions, prestacions i altres estatals
estatals), que rebien l'import de l'RGC.

Per altra banda, el 94% de les oficines
agendaven les cites en menys de 2 setmanes i
el 100% en menys d'un mes.^

Notes: 1. Dades corresponents al pagament de setembre. Inclou persones que reben altres prestacions o ajuts estatals en edat activable i
sense discapacitats que els impedeixin treballar. 2. Dades del període 07/09/2017 a 16/09/2018. Inclou les cites del punt d'atenció RGC
per les Oficines de Treball del SOC, Oficines d'Atenció Ciutadana i Oficines d'Afers Socials i Famílies. Les cites finalitzades inclouen cites
anul·lades o en les quals la persona no s'ha presentat. 3. Dades del període 01/07/2018 al 31/08/2018. Font Extracció de dades de l'eina
de cita prèvia.
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S'han registrat més de 69.000 so! iicituds
Pel que fa al volum de noves sol·licituds
registrades, lia estat molt alt durant' molts
mesos, tot i que està disminuint gradualment, tal
i com es pot veure en el següent gràfic:
Evolució mensual de les noves sol·licituds
registrades^
80.000

12.000

70.000 %

g 10 000

60 000

8

8.000

Dades de valoracions d'RGC i complements^

Total de sol·licituds valorades

51.814(74%)

Sol·licituds que han estat aprovades"*

5.300(10%)

Sol·licituds denegades

38.129 (74%)

Sol·licituds desistidos per part de la
persona
Sol·licituds pendents amb
requeriment®

5.674(11%)
2.711 (5%)

50.000
40,000

6.000

Total de sol·licituds pendents

17.895 (26%)

30.000
4.000

Sol·licituds RGC

3.514(20%)

20.000
.000

1(1000 ig

o

ff

Total

""^"Increment acumulat

A 15 de setembre ja hi havia més de 69.709
sol·licituds
registrades,
entre
RGC,
complements de pensions, prestacions i altres
ajuts estatals i complements de pensió no
contributiva. Aquest volum de sol·licituds
mensuals va arribar a multiplicar per més de
15 el nombre mitjà de sol·licituds mensuals
d'RMI en alguns mesos.^

A 15 de setembre de 2018 ja s'havien aprovat
més de 5.000 noves sol licHiids
A setembre de 2018 ja s'havien valorat un 74%
de les sol·licituds d'RGC i complements
registrades. D'aquestes, 5.300 sol·licituds han
estat aprovades, l'equivalent a un 10% de les
sol·licituds valorades. Aquest percentatge ha
anat incrementant progressivament a mesura
que ha anat millorant el coneixement sobre
l'RGC. Per altra banda, un 74% de les
sol·licituds es van denegar i un 11% es desistien
per part de la persona.

Sol·licituds de complements de
pensions, prestacions i altres ajuts
estatals

14.381 (80%)

Respecte a les persones que estaven cobrant
una prestació estatal i havien sol·licitat el
complement de pensions, altres prestacions i
ajuts, aquests casos no es van poder
començar a resoldre fins a març de 2018 en
alguns casos i fins a principis de maig en la
resta de casos (veure secció 3.3.1.4). En
conseqüència, el 27 d'abril només s'havien
pogut valorar 5.761 sol·licituds i hi havia
17.986 sol·licituds acumulades que no es van
poder començar a resoldre fins a maig.®
Davant la necessitat d'incrementar el ritme de
resolució es van contractar més persones a
DGESTSCA durant el mes de juliol. A 15 de
setembre de 2018, ja s'observaven els resultats
i s'havien valorat més de 15.600 sol·licituds de
complements.
A 15 de setembre de 2018, el termini de
resolució de les sol·licituds d'RGC era de 3
mesos i de complements es prevéu que serà
de 3 mesos a partir de gener 2019.

Notes. 1. Dades del període 07/09/2017 al 15/09/2018. 2. La mitjana de la demanda mensual de l'RMI entre gener I agost el 2017 va ser
d'unes 671 sol·licituds. La demanda del mes d'octubre va superar més de 15 vegades aquesta quantitat. 3. Dades de 15 de setembre d'RGC
i complements de persones activables i de 4 de setembre de 2018 de complements de persones no activables. 4. Inclou sol·licituds
aprovades i posterionnent modificades, extingides, revisades, revocades i represes. 5. Conforme estableix la llei, les persones que reben un
requeriment tenen 15 dies hàbils per respondre. 6. Dades del 27 d'abril de 2018 de complements de persones activables i del 25 d'abril de
2018 de persones no activables.
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E( principal motiu de denegació va ser
disposar d'Ingressos superiors als llindars
legals^
L'alt volum de sol·licituds denegades s'ha
degut al fet que hi ha hagut un efecte crida i
moits sol·licitants no complien els requisits.
Pel que fa als motius de denegació, el principal
va ser disposar d'ingressos superiors als
llindars que estableix la llei. En el cas de
persones activables, el segon motiu de
denegació va ser que el titular o algun dels
beneficiaris treballessin a jornada completa,
seguit per contractes de treball a temps
parcial.
Principals motius de denegació de l'RGC i
complement de pensions, prestacions i altres
ajuts estatals per a persones activables^

Superar els ingressos establerts
en la llei
Treball a jornada completa del
titular 0 beneficiari
Contracte a temps parcial de
titular 0 beneficiari i no ser família
monoparental
No acreditar la unitat familiar
No acreditar la residència
continuada i efectiva a Catalunya
No estar inscrit com a demandant
d'activació laboral
Haver causat baixa voluntària
d'una feina en els 12 mesos
anteriors
Tenir béns mobles i béns
immobles suficients
Tenir dret a prestació pública o
ajuts
Altres

23% 33%
19% 22%

En el cas de persones no activables que
sol liciten el complement a les OACs i les
OASFs, el segon motiu estava relacionat amb
el fet de ser beneficiari o no de la pensió no
contributiva
(requisit
per
sol·licitar
el
complement de la pensió no contributiva), seguit
de ja ser-ne perceptor.
Principals motius de denegació del
complement de per a persones no activables
i el complement de la PNC

r%
Superar els ingressos establerts en la
63%
llei
Cobra PNC / no cobra PNC®
22%
Ja és perceptor
5%
Altres motius
4%
Treball a jornada completa o parcial del
titular 0 beneficiari
2%
No acreditar l'empadronament ò
residència continuada i efectiva
1%
Ingrés en centre de residència permanent 1%

S'han realitzat més de
d'orientació laboral al SOC

36.000

accions

13% 11%
10%

5%

8%

6%

8%

6%

Des del març de 2018 (inici dels registres dels
serveis a sol·licitants d'RGC), s'han realitzat
més de 36.000 accions d'orientació laboral a
sol·licitants de l'RGC, entre les quals destaquen
16.469 processos d'orientació individual.
Dades des de març de 2018
#
%
de sol·licitants de
i
.j
l'RGC
_
;
100%
! Processos d'orientació
-e
i
;Individual
62%
i Itineraris Personals d'Inserció 3.4^90 i 13%
i Nombre

4%

2%

4%

5%

3%

6%

i Formació Ocupacional

8%

5%

Sessions Grupais d'Orientació 1.480
Programa de Mesures Actives
_
d'Inserció per RMI (MARMI)
Altres Serveis (Agències,
; UBICAT, Espais de Recerca,
11.911
etc.)
j
\—

3.063

«.Z

-

.V,

--..v .•

12%
6%
1%

-

45%

Notes: 1. Dades de setembre 2018 d'RGC i complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals per a persones activables. Algunes
sol·licituds es deneguen per diversos motius i per això hi ha alguns duplicats. 2. complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals
per a persones activables.
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El 74% dels sol·licitants d'RGC aprovats amb
PCAI han realitzat una primera sessió de
seguiment individual amb l'orient^or ^

Des de setembre de 2017 s han inserit més
de 3.200 families^

Des del SOC es va enviar una instrucció a
principis de 2018 a totes les oficines de treball
que determinava el següent: "cada OT
s'encarregarà de convocar a les persones
titulars del pla d'inserció laboral a una nova
sessió de seguiment, en un interval d'entre 6 i
12 mesos des de la darrera sessió, sempre que
tinguin la RGC vigent i continuïn acomplint els
requisits."

Des de setembre de 2017, 3.213 famílies han
vist extingida o suspesa la seva prestació per
contracte de treball, l'equivalent al 12% dels
expedients.^ D'aquests, 1.791 casos, un 72% de
les suspensions d'RGC, shan suspès de
manera definitiva per col·locació laboral.

Des de març del 2018, el SOC ha registrat el
nombre de sessions individuals de seguiment
del pla d'inserció amb perceptors de la renda
garantida
que
demanen
la
prestació
complementària d'activació d'inserció.
A octubre de 2018, els registres mostraven que
el 74% dels perceptors de la prestació
complementària d'activació i inserció de perfil
laboral o sociolaboral ja havien realitzat una
primera sessió de seguiment individual amb
l'orientador. Per tant, ja és efectiu l'article 10.2
de la llei que estableix que la prestació PCAI
s'ha de revisar cada dotze mesos i
determinar-ne la continuïtat en funció dels
informes preceptius.
Principals dades de plans d'inserció dels
beneficiaris de l'RGC
Dades des de setembre de
2017 fins octubre 2018

Cal tenir present que les dades anteriors no
tenen en compte que també hi ha experceptors de l'RiVIl que compatibllitzen
l'RGC amb contractes de treball a temps
parcial.
A principis del 2019 hi haurà 1.000 perceptors
més amb contractes de treball pel programa
Treball i Formació (SOC/ DGESTSCA).
Principals dades de plans d'Inserció dels
beneficiaris de l'RGC^

Nombre de suspensions RIVll (dades de
setembre 2017)
I Nombre de suspensions cautelars per
! contracte de treball a temps parcial i
; per treball temporal a jornada completa
de titulars o beneficiaris (dades des
d'octubre de 2017)

583

2.488

i

Nombre de nous sol·licitants
RGC beneficiaris de la PCAi

3.320 100%

Persones que han realitzat la
sessió individual de seguiment 2.464 74%
del PIL al cap de 6 mesos

Nombre de suspensions definitives i
extincions per treball d'expedients
RGC (dades des d'octubre de 2017)
: Nombre d extincions d'expedients
vigents d'RGC per contracte (dades des
de setembre 2017 fins octubre de 2018)

1.791

142

Notes: 1. Dades des del 15/09/2018 a 12/11/2018. 2. Suma de les suspensions RMI, suspensions cautelars i extincions respecte el nombre
d'expedients vigents el setembre de 2017.
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4.2 Dades econòmiques
En aquesta secció es recullen les dades
pressupostàries més rellevants de la prestació.
La secció s'ha dividit en dos apartats: un primer
apartat sobre l'import de la nòmina i un segon
apartat amb una breu explicació de
l'increment del pressupost de programes
d'activació, inserció i inclusió (inclosa també a
l'apartat.
Es preveu que la Llei de la renda garantida
de ciutadania incrementi la nòmina anual fins
a superar els 309 milions d'euros l'any 2018,
el que suposaria un 35% més respecte la
legislació anterior^
El 2017 la nòmina dels perceptors de l'RMI i els
complements va incrementaren 15 M €.

L'any 2017 la nòmina dels perceptors de
l'RMI/RGC i els complements va incrementar
en 15,5 milions d'euros.
Durant aquest any, la quantia mensual mitjana
percebuda per família perceptora de l'RMI va
passar de 544€ a 734€ amb l'RGC, el que
suposa un increment del 35%.
Els pensionistes amb les rendes més baixes
van passar a percebre l'import de l'RGC, el que
va representar un increment de prop del 22%
respecte a les quantitats percebudes amb
anterioritat.
Cal destacar que aquests increments seran
encara majors amb els nous llindars que
estableix la Llei i que s'aniran desplegant
gradualment fins el 2020.

Es preveu que al 2018 la nòmina creixi en més
de 80 milions respecte 2016 degut a
l'increment d'imports de l'RGC i faugment
del nombre de beneficiaris

Import anual de la nòmina
f 81 M € (35%)
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Complements de pensions, prestacions i altres ajuts estatals
I RGC (RMI fins setembre 2017)
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Notes. 1. Dades de DGESTSCA i DGPS de setembre de 2018. La dada de 2018 es correspon a la previsió del pressupost anual. Les dades
d'anys anteriors es corresponen a pressupost executat.
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El pressupost del contracte programa de
serveis socials s'ha incrementat en més de
30 milions i també s'han ampliat altres
programes

Empreses d'inserció

• 5,9 milions d'euros pel període 2017-2018
• 49 entitats subvencionades

El 85% dels sol·licitants de l'RGC activables
van demanar la prestació complementaria
d'activació i inserció, d'uns 150€ mensuals,
condicionada al compromís d'elaborar i seguir
un pla d'inclusió social o d'inserció laboral.

• 1.267 contractes per a persones en risc
d'exclusió

Per
aquesta
raó,
s'ha
incrementat
substancialment el pressupost del contracte
programa, en més de 30 milions d'euros
anuals, així com el MARMI i programes del
SOC, entre d'altres, programes.

MARMI

A continuació es mostra el detall
increments per cada un dels programes:

• Rotació de les persones contractades cada 3
anys

Increment de pressupost de 3 milions
respecte l'anterior convocatòria: 6'5 milions
d'euros pel període 2017-2018 (Entitats i
ens locals)

dels
•

Itineraris de 16 mesos (anteriorment 6)
2.880 places de MARMI el 2017

Ampliació del contracte programa
Altres programes del SOC

• Increment
del
pressupost
per
a
professionals de les àrees bàsiques de
serveis socials de 30 M€ anuals. Aquest
increment s'ha concretat finalment en 241
professionals i 429 administratius pel
període 2017/2020.2
• Ampliació del contracte programa per tal
que els ens locals puguin proporcionar
itineraris d'inserció i inclusió a persones
destinatàries de la renda. Pressupost de 3,5
milions d'euros entre 2017 i 2019 i 1.410
places subvencionades el 2017

Programa Treball i Formació (SOC)

• Les persones que subscriuen un pla
d'inserció i inclusió són elegibles per la resta
de programes del SOC (p. ex. FOAPs, 30
Plus, integrals, singulars, etc.)
• Pel 2018 i 2019 s'han previst increments del
pressupost de programes del SOC, com p.
ex. projectes d'innovació pari; del programa
Singulars

Ajuts a empreses per contractació de
persones

• 13 milions d'euros pel període 2017-2018
• Aprox. 1.100 persones contractades en
situació d'atur i beneficiàries d'RGC cada
any: 88% contractes de 6 mesos per a
menors de 55 anys i 12% contractes de 12
mesos per a majors de 55 anys
• Els
contractes
inclouen
ocupacional i pràctica laboral

formació

• Publicació el 2018 dels ajuts a les empreses
ordinàries per a la contractació de
persones perceptores d'RGC, en risc
d'exclusió i discapacitat

5. Conclusions
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Conclusions
En aquesta secció final de l'informe es recull un
resum de les actuacions i principals
conclusions sobre l'aplicació j l'efectivitat de
la llei que es desprenen de les seccions
anteriorment desenvolupades a l'informe.
Antecedents de la llei
En el primer apartat de l'informe es recull el
context i les nombroses actuacions realitzades
que van precedir l'aprovació i implementació
de la llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda
garantida de ciutadania.
En primer lloc, es va realitzar un estudi sobre la
renda mínima de inserció. Aquest anàlisi va
proporcionar una visió global de la situació de la
prestació per identificar oportunitats de millora
per al desplegament de l'RGC.
Cal destacar també l'anàlisi comparatiu a
nivell
internacional
d'experiències
en
polítiques actives vinculades a rendes mínimes i
l'estudi del model de la renta de garantia de
ingresos del País Basc. Aquests anàlisis van
permetre extreure lliçons apreses i bones
pràctiques a fi de definir i implementar de la
millor manera possible el model de la renda
garantida de ciutadania. També van permetre
detectar gaps o buits a la proposició de llei que
es van acabar completant.
Implementació de la llei
En el contingut de la secció es fa referencia al
desplegament de la Llei 14/2017, tant en la
fase prèvia a la seva entrada en vigor com a la
posterior.
El període des de l'aprovació de la llei fins a
la seva entrada en vigor va estar marcat per
una implantació en temps rècord dels
processos i la infraestructura necessària per a
desplegar l'RGC. Tot plegat va requerir d'un
elevat esforç en la gestió i coordinació del
projecte, en el suport funcional i en la gestió
del canvi per part de tots els agents implicats.

Durant aquest període, es va implementar de
forma efectiva un full de ruta amb les tasques
necessàries per tal de:
i.

Donar a conèixer l'RGC i els complements

ii.

Contractar el personal necessari, evitar
cues en el procés de noves sol·licituds i
oferir una bona atenció als usuaris

iii.

Traspassar tots els expedients de l'RMI i
les prestacions més baixes a la nòmina de
l'RGC

iv.

Assegurar una resolució de l'RGC dins els
terminis

Malgrat el termini de només dos mesos entre
juliol i setembre de 2017 es va acomplir amb
l'objectiu, ja que el dia 15 de setembre de 2017
es van atendre tots els nous sol·licitants de
la prestació i més de 107.000 persones van
passar a percebre l'import de la renda
garantida.
Entre d'altres actuacions, es van dissenyar els
processos crítics de la prestació, es va crear un
programa de contractació de l'RGC de 403
persones i es va contractar el personal
necessari al SOC, OACs i OASFs. També es va
introduir la cita prèvia a les oficines SOC, OACs
i OASFs pel tràmit d'alta de noves sol·licituds i
es van realitzar els desplegaments informàtics
necessaris per tal de poder pagar les noves
quantitats als perceptors procedents de l'RMI i
perceptors de la pensió no contributiva i altres
pensions, prestacions i ajuts estatals. Finalment,
es va dissenyar i implementar un pla de
formació i un pla de comunicació per tal de
dotar dels coneixements necessaris al personal
de gestió de l'RGC i donar a conèixer l'RGC a la
ciutadania.
Després de l'entrada en vigor de la llei les
principals tasques van anar encaminades a
millorar l'atenció dels usuaris i la gestió de la
prestació, com la revisió i millora de la cita
prèvia, el QS i la continuació dels
desplegaments informàtics necessaris per tal de
poder fer una gestió completament digitalitzada
de la prestació. També es van realitzar les
contractacions pendents del programa de
l'RGC i a febrer es van revisar les càrregues per
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tal de redistribuir els empleats i destinar-los a
les unitats amb major càrrega de feina.

Dades i conclusions principals
l'aplicació i efectivitat de l'RGC

Durant els mesos següents es van realitzar més
contractacions amb l'objectiu de reduir els
terminis de resolució de l'RGC i dels
complements de pensions, prestacions i altres
ajuts estatals. Des d'un primer moment es va
dur a terme Un seguiment detallat del ritme de
resolució de noves sol·licituds per tal d'evitar
casos de silenci.

• Malgrat els terminis ajustats entre l'aprovació
i l'entrada en vigor de la llei, a partir de 15 de
setembre de 2017, més de 107.000
persones van passar a rebre l'import de la
renda garantida de ciutadania i a
beneficiar-se de la llei.

Per a les contractacions noves i anteriors, així
com per a tot el personal de la prestació, es va
reforçar la formació donada abans de l'entrada
en vigor de la llei, amb nous materials i sessions
formatives. També es va revisar el pla de
comunicació i es van actualitzar i millorar els
materials distribuïts en l'anterior fase.
En els mesos anteriors a la publicació d'aquest
informe s'iia realitzat una avaluació del
seguiment dels plans d'inserció dels perceptors
de la prestació complementària d'activació i
inserció i s'ha comprovat que el 74% dels
sol·licitants d'RGC aprovats amb PCAI havien
realitzat una primera sessió de seguiment
individual amb l'orientador del SOC. Per tant,
ja és efectiu l'article 10.2 de la llei que
estableix que la prestació PCAI s'ha de
revisar cada dotze mesos i determinar-ne la
continuïtat en funció dels informes preceptius.
Finalment, respecte el desplegament legal,
aquest es va avançar inicialment amb els
terminis que establia la llei però aquest àmbit del
desplegament es va veure limitat per l'aplicació
de l'article 155. Tot i això es va avançar en
l'elaboració d'un esborrany del reglament i es
van realitzar reunions mensuals amb les
entitats que formaran part de la Comissió de
Govern. A juny ja s'havia elaborat una primera
proposta de reglament i a juliol el decret de la
Comissió de Govern ja es trobava en tràmit
d'audiència. Els integrants d'aquesta comissió ja
s'estan reunint amb periodicitat superior a
l'establerta al reglament des de febrer de 2018
amb l'objectiu d'avaluar i realitzar un seguiment
de la prestació. També han constituït grups de
treball pel desplegament reglamentari i
l'elaboració de protocols de coordinació entre
agents de la prestació.
Notes: 1. Veure secció 4 per una descripció de les dades i les fonts.

sobre

• Al cap de 12 mesos des de l'entrada en vigor
de la llei ja hi havia 8.000 persones més que
cobraven la quantitat de la renda garantida de
ciutadania. Per tant, l'aplicació de la renda
garantida ha revertit la tendència dels
últims anys de disminució dels expedients
i beneficiaris de l'RMI.
• Tot i el canvi organitzatiu, de processos i
sistemes informàtics que requeria l'aplicació
de la llei, des de la data d'entrada en vigor
s'han pogut registrar noves sol·licituds de
renda garantida i complements sense
incidències pels usuaris.
• Durant el primer any de la prestació s'han
atès més de 119.000 persones per realitzar
el tràmit d'alta de sol·licitud, sense
incidències destacables. Per altra banda, el
94% de les oficines agendaven les cites en
menys de 2 setmanes i el 100% en menys
d'un mes.
• En 12 primers mesos s'han registrat més de
69.000 noves sol·licituds. Aquest volum de
sol·licituds mensuals ha arribat a multiplicar
per més de 15 el nombre mitjà de
sol·licituds mensuals d'RMI en alguns
mesos.
• A 15 de setembre de 2018 ja s'havien
aprovat més de 5.000 noves sol·licituds.
• Durant els primers mesos de la prestació es
va produir un efecte crida i moltes persones
que no tenien dret a l'RGC i els complements
van registrar una sol·licitud. El principal
motiu de denegació va ser disposar
d'ingressos superiors als llindars legals. El
segon motiu de denegació va ser que el
titular
o
algun
dels
beneficiaris
treballessin a jornada completa, seguit per
contractes de treball a temps parcial.

El 85% dels sol·licitants de l'RGC
activables (més de 50.000) demanen la
prestació
complementaria
d'activació
i
inserció, d'uns 150€ mensuals, condicionada
al compromís d'elaborar i seguir un pla
d'inclusió social o d'inserció laboral.
D'aquests consta que un 75%, han realitzat
una sessió grupai d'inici i signatura del pla
d'inserció. Des de març ja S'han realitzat més
de 36.000 accions d'orientació laboral al SOC
a sol·licitants de l'RGC.
El 74% dels sol·licitants d'RGC aprovats
amb PCAI han realitzat una primera sessió
de seguiment individual amb l'orientador.
Per tant, ja és efectiu l'article 10.2 de la llei
que
estableix
que
la
prestació
complementària d'activació i inserció s'ha
de revisar cada dotze mesos i determinar-nè
la continuïtat en funció dels informes
preceptius.
Des de setembre de 2017 a octubre de 2018
s'havien inserit més de 3.200 famílies,
l'equivalent al 12% dels expedients que hi
havia a l'inici de la prestació. 1.791 casos, un
72% de les suspensions d'RGC, s'han
suspès de manera definitiva per col·locació
laboral. Cal tenir present que les dades
anteriors no tenen en compte que també hi
ha
ex-perceptors
de
l'RMI
que
compatibllitzen l'RGC amb contractes de
treball a temps parcial
Es preveu que la Llei de la renda garantida
de ciutadania incrementi la nòmina anual
fins a superar els 309 milions d'euros l'any
2018, el que suposaria un 35% més respecte
la legislació anterior o
80 milions
addicionals.
Finalment, s'ha incrementat el pressupost
del contracte programa de serveis socials
en més de 30 milions i s'han ampliat
substancialment altres programes del
SOC, DGESTSCA, empreses d'inserció i
altres, per tal de poder-hi derivar els
beneficiaris de la renda garantida i la
prestació
complementària
d'activació i
inserció.
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