Identificació de l’expedient:
Codi expedient: TSF_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091
Codi sol·licitud: 9S31PG26L
Assumpte: Sol.licitud accés al barem de bens mobles màxims per tenir accés a la
renda garantida de ciutadania

Comunicació de lliurament de documentació de data 04/06/2021 de la Direcció
General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, en relació a la
sol·licitud d’accés a la informació pública amb codi de tràmit 9S31PG26L
EXI_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091.

Senyor,
A continuació li trametem informació en relació a la seva petició amb codi de tràmit
9S31PG26L EXI_2021_EXP_SIP001SOL2_00001091.

Atentament,
Isabel Garcia Hernández
Subdirectora General de Treball en la Diversitat e.f.
Signat electrònicament

ANNEX
Relació de preguntes:
1.-Quines són les dades sobre la implementació de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) des de l’1 d’octubre de 2020 a 1 de març de 2021?
1.1.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC des de l’1 d’octubre de 2020 a 1 de març de
2021. Dades mensuals de les sol·licituds de la prestació de RGC en el mateix període.
1.2.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC que han estat valorades des de l’1 d’octubre de
2020 a 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds valorades de prestació de RGC en aquest
període de temps.
1.3.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC que han estat aprovades des de l’1 d’octubre de
2020 a 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds aprovades de prestació de RGC en
aquest període de temps.
1.4.- Número total de sol·licituds de prestació de RGC que han estat denegades (rebutjades i/o
desistides) des de l’1 d’octubre de 2020 a 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds
denegades (rebutjades i/o desistides) de prestació de RGC en aquest període de temps.
- Número de sol·licituds denegades (rebutjades i/o desistides) de prestació de RGC, classificades i
quantificades en funció dels motius per el seu rebuig o denegació.
1.5.- Número total de sol·licituds de la prestació de RGC pendents de valoració l’1 de març de 2021.
Dades mensuals de les sol·licituds pendents de valoració de la prestació de RGC entre l’1 d’octubre de
2020 fins a 1 de març de 2021.
1.6.- Número total prestacions de RGC que s'abonen l’1 de març de 2021, tant a nivell d'expedients de
sol·licitud com de persones beneficiàries. Dades mensuals de les prestacions de RGC abonades, tant a
nivell d'expedients de sol·licitud com de persones beneficiàries, entre de l’1 d’octubre de 2020 fins a 1
de març de 2021.
1.7.-Número total de prestacions de RGC suspeses i extingides entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març
de 2021. Dades mensuals de les prestacions de RGC suspeses i extingides, en aquest període de
temps. Número de prestacions de RGC suspeses i extingides classificades pels motius de suspensió i
extinció. Número de prestacions d'RGC suspeses que després de l'aportació de documentació o recurs
han estat renovades fins a 1 de març de 2021.
1.8.- Número de prestacions d'RGC que tenen un pla d'inserció laboral fins a 1 de març de 2021.
Número de prestacions d'RGC que han finalitzat per trobar una ocupació, quantificant el seu Número per
ocupacions temporals, a temps parcial, o indefinits fins a 1 de març de 2021.
2.-Quines són les dades sobre la implementació del complement de la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) amb altres prestacions socials des de l’1 d’octubre de 2020 a 1 de març de 2021?
2.1.- Número total de sol·licituds de complements de RGC registrades des de l’1 d’octubre de 2020 i 1
de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements de RGC en aquest període de
temps. Dades classificats en funció del tipus de prestació social que es complementa (pensió no
contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
2.2.- Número total de sol·licituds de complements de RGC que han estat valorats des de l’1 d’octubre de
2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements valorades de RGC en
aquest període de temps. Dades classificades en funció del tipus de prestació social que es
complementa (pensió no contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
2.3.- Número total de sol·licituds de complements de RGC que han estat aprovades des de l’1 d’octubre
de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds de complements aprovades de la
prestació de RGC en aquest període de temps. Dades classificats en funció del tipus de prestació social
que es complementa (pensió no contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
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2.4.- Número total de sol·licituds de complements de RGC que han estat denegades (rebutjades i/o
desistides) des del de l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de les sol·licituds
denegades (rebutjades i/o desistides) de complement de RGC en aquest període de temps. Dades
classificats en funció del tipus de prestació social que es complementa (pensió no contributiva, prestació
atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
-Número de sol·licituds denegades (rebutjades i/o desistides) de complements de RGC classificades en
funció deis motius per el seu rebuig o denegació fins a 1 de març de 2021.
2.5.- Número total de sol·licituds del complement de RGC pendents de valoració l’1 de març de 2021.
Dades mensuals de les sol·licituds de complements de RGC pendents de valoració entre l’1 d’octubre
de 2020 i 1 de març de 2021. Dades classificades en funció del tipus de prestació social que es
complementa (pensió no contributiva, prestació atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.)
2.6.- Número total prestacions de RGC que s'abonen l’1 de març de 2021, tant a nivell d'expedients de
sol·licitud com de persones beneficiaries. Dades mensuals de les prestacions de RGC abonades, tant a
nivell d'expedients de sol·licitud com de persones beneficiaries, entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març
de 2021.
2.7.- Número total de complements de RGC suspesos i extingits entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de març
de 2021. Dades mensuals deis complements de RGC suspeses i extingides, en aquest mateix període.
Número de complements de RGC suspesos i extingits classificats pels motius de suspensió i extinció.
Número de complements de RGC suspesos que després de l'aportació de documentació o recurs han
estat renovades fins 1 de març de 2021.
3.- Número total de Recursos d'alçada presentats davant denegacions de la prestació de RGC, entre l’1
d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de Recursos d'alçada en aquest període.
Número total de recursos d’alçada que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable al
recurs presentat fins 1 de març de 2021.
Número total de reclamacions per silenci positiu de la prestació de RGC entre l’1 d’octubre de 2020 i 1
de març de 2021. Dades mensuals de Reclamacions per silenci positiu en aquest període. Número total
de reclamacions per silenci positiu que han estat resoltes dins el termini legal de manera favorable a la
reclamació presentada.
Número total de Recursos d’alçada presentats davant denegacions del complement de RGC, entre l’1
d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021. Dades mensuals de Recursos d'alçada en aquest període.
Número total de recursos d’alçada que han estat resolts dins el termini legal de manera favorable al
recurs presentat.
4.- Número Total de Recursos al contenciós administratiu presentats entre l’1 d’octubre de 2020 i 1 de
març de 2021, davant resolucions denegatòries o vulneració del silenci positiu. Dades sobre les
resolucions del Tribunal als recursos presentats fins 1 de març de 2021.
5.- Número de sol·licituds de prestacions de RGC efectuades per dones entre l’1 d’octubre de 2020 i 1
de març de 2021, classificades en funció que el titular és dona, familias monoparentals de dones amb
fills a càrrec, sense Ingressos, o amb contractes a temps parcial.
Nom d'aquestes sol·licituds valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o desistides) entre l’1
d’octubre de 2020 i 1 de març de 2021. Classificació en funció dels motius de denegació (rebuig i/o
desistiment), i quantitat dels casos en funció del motiu.
Nom de recursos d'alçada davant denegacions i de reclamacions per silenci positiu incomplert,
presentades per dones. Resultat d'aquests recursos i reclamacions fins a 1 de març de 2021.
6.- Número de sol·licituds de complement de RGC efectuades per dones entre l'1 d'abril
2020 a 31 d'agost 2020.
Número d'aquestes sol·licituds de complement de RGC valorades, aprovades i denegades (rebutjades
i/o desistides) entre l'1 d'abril 2020 a 31 d'agost 2020. Classificació en funció deis motius de denegació
(rebuig i/o desistiment), i quantitat deis casos en funció del motiu.
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Número de recursos d'alçada davant denegacions, presentades per dones. Resultat d'aquests recursos
fins a la data.
7.- Nombre de sol·licituds de prestacions de RGC i complements RGC efectuades per persones sense
llar entre l'1 d'abril 2020 a 31 d'agost 2020.
Nombre d'aquestes sol·licituds valorades, aprovades i denegades (rebutjades i/o desistides) entre l'1
d'abril 2020 a 31 d'agost 2020. Classificació en funció dels motius de denegació (rebuig i/o desistiment),
i quantitat dels casos en funció del motiu.
Nombre de recursos d'alçada davant denegacions i de reclamacions per silenci positiu incomplert,
presentades per persones sense llar. Resultat d'aquests recursos i reclamacions fins a la data.de
sol·licituds de complement de RGC efectuades sense llar entre fins a la data.
8.- Nombre de prestacions de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya a les quals s'ha reconegut el complement
amb la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, fins 31 d’agost 2020. En nombre d'expedients i
persones beneficiàries.

A continuació li facilitem respostes a les preguntes de les quals s’han pogut obtenir les dades
requerides.
Preguntes 1 i 2

Nota informativa: El Programa de Activación para el Empleo (PAE) regulat al (Reial
Decret-llei7/2017, de 28 d’abril ) establia que no era compatible amb la percepció
de les Rendes mínimes. Actualment no esta vigent ja que no es pot sol·licitar des de
l’abril del 2018.
Indicador

1.1

Dades sobre la implementació de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) des de l’1
d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Sol·licituds d'RGC presentades 1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021
15.636
Dades mensuals
3.597
Octubre 2020
3.452
Novembre 2020
2.450
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Sol·licituds d'RGC valorades de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021

2.585
3.552
16.716

Dades mensuals
1.2

1.3

Octubre 2020
Novembre 2020

2.955
4.132

Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Noves sol·licituds d'RGC que compleixen requisits valorades entre l’1
d'octubre 2020 i 1 de març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020

3.265
2.701
3.663
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5.836
1.095
1.386
1.399

Gener 2021
Febrer 2021
Noves sol·licituds d'RGC que no compleixen requisits i desistides valorades
entre l’1 d'octubre 2020 i 1 de març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020

1.4

1.5

1.6

1.553
828
10.880
1.976

Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Sol·licituds que no compleixen requisits classificades per motiu d'incompliment
Superar els ingressos establerts a la llei

2.692
1.973
1.779
2.460

Treball a jornada completa del titular o beneficiari
Tenir béns mobles i béns immobles suficients
Treball a temps parcial del titular o beneficiari i no estar dins el supòsits
establerts a la norma
No acreditar la residència continuada i efectiva
No acreditar la unitat familiar
Haver causat baixa voluntària d'una feina en els 12 mesos anteriors
Tenir una altra sol·licitud presentada o expedient vigent
Tenir dret a prestació pública o ajuts
Altres

1.386
489

Sol·licituds d'RGC pendents de valorar a 1 de març de 2021

5.064

Data d’entrada de les sol·licituds pendents de valoració
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Expedients vigents de la prestació de l’RGC
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Beneficiaris de la prestació de l’RGC
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Número total de prestacions de RGC i Complements suspeses i extingides
entre l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Número total de suspensions entre RGC i Complements per a persones

Carrer de Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Tel. 93 228 57 57

3.951

826
766
745
326
1504
173
654

0
0
89
1.521
3.453
31.454
32.822
34.002
34.703
35.365
39.597
40.811
41.840
42.213
42.388

1.650 suspensions

activables de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Número total d'extincions entre RGC i Complements per a persones activables
de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021

1.7

Número total de suspensions entre RGC i Complements per a persones
activables que han estat renovades a 1 de març 2021
Número total d’extincions entre RGC i Complements per a persones activables
que han estat renovades a 1 de març 2021

756 extincions
281 expedients que
es van suspendre i
tornen a estar
vigents
25 expedients que
van ser extingits i
tornen a estar
vigents

Número d’expedients entre RGC i Complements per a persones activables que
han sortit del programa per ocupacions temporals, a temps parcial, o indefinits
1.068
fins a 1 de març 2021.
Dades sobre la implementació dels complements de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb altres
prestacions socials des de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

Sol·licituds de complements presentades de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març
2021
Dades mensuals
Octubre 2020

10.143
2230

Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Sol·licituds de complements valorades de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Dades mensuals

2.193
1.612
1.854
2.254
11.372

Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Noves sol·licituds de complements que compleixen requisits valorades entre
l’1 d'octubre 2020 i 1 de març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020
Novembre 2020

2.109
2.427
1.834
2.401
2.601

Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Sol·licituds de complements que no compleixen requisits i desistides
valorades entre l’1 d'octubre 2020 i 1 de març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020

4.572
802
947
691
1.172
960
6.800

Novembre 2020

1.307
1.480

Desembre 2020
Gener 2021

1.143
1.229
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2.5

Febrer 2021
Sol·licituds de complements que no compleixen requisits classificades per motiu
d'incompliment
Superar els ingressos establerts a la llei
No acreditar la unitat familiar
Treball a jornada completa del titular o beneficiari

1.641

Tenir béns mobles i béns immobles suficients
Cobra / no cobra PNC
Treball a temps parcial del titular o beneficiari i no ser família monoparental
No acreditar la residència continuada i efectiva
Tenir una altra sol·licitud d'RGC o un expedient vigent
Haver causat baixa voluntària d'una feina en els 12 mesos anteriors
Número total de sol·licituds de complements per a persones activables
pendents de valoració a 1 de març 2021
Data d’entrada de les sol·licituds de complements per a persones no activables
pendents de valoració
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021

409
365
343
208
167
125

Expedients vigents dels complements
Octubre 2020
Novembre 2020

2.6

Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Beneficiaris dels complements
Octubre 2020
Novembre 2020

3.598

0
0
626
1.123
1.849
57.663
58.066
58.416
58.777
60.123
63.304
63.830

Desembre 2020
Gener 2021

64.365
65.082

Febrer 2021

66.988

Número total de suspensions entre RGC i Complements per a persones
activables de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021

2.7

2.885
576
509

Número total d'extincions entre RGC i Complements per a persones activables
de l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Número total de suspensions entre RGC i Complements per a persones
activables que han estat renovades a 1 de març 2021
Número total d’extincions entre RGC i Complements per a persones activables
que han estat renovades a 1 de març 2021
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1.650 suspensions

756 extincions
281 expedients que
es van suspendre i
tornen a estar
vigents
25 expedients que
van ser extingits i

tornen a estar
vigents
Pregunta 3

En el període de l’1 d’octubre de 2020 fins a 1 de març de 2021 s’han presentat 1.564
recursos d’alçada sobre resolucions de denegació per prestacions de l’RGC i els seus
complements. Entre el total d’aquests recursos, 91 han estat estimats.

Recursos registrats sobre 44.340 resolucions emeses de prestacions de l’RGC i els seus complements
Recursos registrats entre l’1 d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021

1.564
238
299
302
359
366

Recursos estimats sobre resolucions de denegació de prestacions de l’RGC i els seus complements
Recursos estimats de prestacions de l’RGC entre l’1 d'octubre 2020 a 1 de
març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021
Recursos estimats de complements per a persones activables entre l’1
d'octubre 2020 a 1 de març 2021
Dades mensuals
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
Gener 2021
Febrer 2021

70
13
21
20
14
2
21
6
2
6
6
1

Addicionalment, no s’han presentat recursos d’alçada per silenci positiu en el procés de
valoració de sol·licituds de la prestació de l’RGC.

Pregunta 4
Durant el període de l’1 d’octubre de 2020 fins a l’1 de març de 2021 s’han presentat
63 recursos al Tribunal Contenciós. El TSJC no ha resolt cap d’aquest recursos a març
de 2021.
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Pregunta 5

De l’1 d’octubre de 2020 a 31 de març 2021 s'han presentat 18459 sol·licituds de
Renda garantida de ciutadania o complement de pensions per dones:
Prestació complementària
Renda Garantida de ciutadania
Total

6756
11703
18459

De l’1 d’octubre de 2020 a 31 de març 2021 han presentat sol·licitud de RGC 18459
dones titulars. D'aquestes 4744 son monoparentals, i d'aquestes, se'ls hi ha denegat
la prestació a 1945 i d'aquestes 858 ha sigut per motius econòmics/contractes i 1087
per altres motius. I del total de monoparentals, 3886 (resta de 4744 - les 858) no tenien
ingressos o bé tenien situació de contracte a temps parcial
A continuació s’exposen els motius de les resolucions denegades:
Recompte
Denegacions
Disposar de béns mobles o immobles suficients.
Haver causat baixa voluntària d'una feina els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.
Haver més d'un expedient de renda garantida de ciutadania en una mateixa unitat familiar o en
una mateixa llar.
No acreditar degudament la unitat familiar en la presentació de la sol·licitud.
No acreditar els béns mobles o immobles dels que disposa la unitat familiar.
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya els 24 mesos anteriors a la
sol·licitud.
No acreditar la residència legal al país.
No estar empadronat en un municipi de Catalunya.
No haver reclamat una pensió d'aliments o compensatòria a la qual tenen dret.
No haver transcorregut 12 mesos des de l'extinció per no comunicar els canvis de situació.
No haver transcorregut 24 mesos des de l'extinció per incompliment de no rebutjar o
abandonar una oferta de treball adequada.
No haver transcorregut 24 mesos des de l'extinció per no mantenir-se inscrit al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.
No haver transcorregut 24 mesos des de l'extinció per no residir de manera continuada i
efectiva a Catalunya.
No haver transcorregut 36 mesos des de l'extinció per no facilitar la tasca d'avaluació
proporcionant dades i donant resposta als requeriments.
Ser beneficiari d'una prestació de servei residencial permanent, o estar internat en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat.
Tenir dret a percebre prestacions públiques, ajuts o subvencions.
Tenir les necessitats bàsiques cobertes segons la documentació aportada.
Tenir una altra sol·licitud de renda garantida de ciutadania presentada o un expedient vigent.
Pèrdua del requisit d'insuficiència d'ingressos per ser perceptor una pensió.
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1087
46
62
4
582
3
110
3
24
146
4
1
1
3
6
2
11
1
78
1

Pregunta 6

Es van presentar 5179 sol·licituds de complement de RGC per dones entre l'1 d'abril
2020 a 31 d'agost 2020

Aprovat
Denegat
Disposar de béns mobles o immobles suficients.
Disposar d'ingressos suficients els dos mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
Disposar d'ingressos suficients mentre es tramita la concessió i es percep la prestació.

Recompte
1761
3405
255
894
348

Haver causat baixa voluntària d'una feina els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.
Haver percebut una prestació pública declarada indeguda en els darrers cinc anys.
La renda garantida de ciutadania no es destinaria a cobrir les necessitats bàsiques.
No acreditar degudament la unitat familiar en la presentació de la sol·licitud.
No acreditar la insuficiència d'ingressos durant el procés de concessió o de percepció de la
renda garantida de ciutadania.
No acreditar la insuficiència d'ingressos els 2 mesos anteriors a la presentació de la
sol·licitud.
No acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya els 24 mesos anteriors a la
sol·licitud.
No acreditar la residència legal al país.
No estar empadronat en un municipi de Catalunya.
No estar inscrit com a demandant d'ocupació (SOC).

111
1
2
305
85

No haver reclamat una pensió d'aliments o compensatòria a la qual tenen dret.
No haver transcorregut 12 mesos des de l'extinció per no comunicar els canvis de situació.
No haver transcorregut 24 mesos des de l'extinció per incompliment de no rebutjar o
abandonar una oferta de treball adequada.
No haver transcorregut 24 mesos des de l'extinció per no residir de manera continuada i
efectiva a Catalunya.
No haver transcorregut 36 mesos de l'extinció per engany en l'acreditació dels requisits.
No haver transcorregut 36 mesos des de l'extinció per no facilitar la tasca d'avaluació
proporcionant dades i donant resposta als requeriments.
No ser major de 23 anys.
Relació laboral a jornada completa del titular.
Relació laboral a jornada completa per part d'algun dels membres de la unitat familiar.
Tenir dret a percebre prestacions públiques, ajuts o subvencions.

90
17
1

Tenir les necessitats bàsiques cobertes segons la documentació aportada.
Tenir un contracte de treball a jornada parcial per part d'algun dels membres de la unitat
familiar no compatible amb la renda garantida de ciutadania.
Tenir un contracte de treball a jornada parcial per part del titular no compatible amb la
renda garantida de ciutadania.
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1
2
9
6
230
290
45
3
85
118

Tenir una altra sol·licitud de renda garantida de ciutadania presentada o un expedient
vigent.
Desistit
Falta de documentació.
Total general

Número de recursos d'alçada davant denegacions, presentades perdones. Resultat
d'aquests recursos fins a la data.

Etiquetes de fila
01. Pendent de tramitació
02. Proposta resolució
06. Resolt (Secretari/a)
07. Notificat
08. Recurs derivat a consulta
09. Tancat
Total general

Recompte
47
41
106
200
2
99
495

Pregunta 7

No es pot donar resposta a aquesta pregunta. Com se li comunica en l’aclariment de
26 d’abril de 2021 de de la resolució estimatòria parcial:
Les persones sense llar es tracta d’un col·lectiu especialment fràgil però, segons els
requisits que marca la llei, no podem requerir a la sol·licitud que les persones sense
llar informin d’aquesta situació. El que sí que s’ha de requerir, i és un requisit que
estableix la llei, és el certificat d’empadronament. Tothom que accedeix a la prestació
reuneix aquest requisit.
La resposta a aquesta pregunta suposa que hauríem de demanar explícitament al
sol·licitant de la prestació RGC si és una persona sense llar. Aquesta característica
només és exigible per poder justificar la situació d’excepcionalitat establerta a la
normativa d’RGC en l’apartat e) de l’article 7:
Article 7 LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania:
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les persones
que compleixen els requisits següents:
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les
situacions següents:
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar.
– Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no
s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden
coma conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos
Carrer de Sepúlveda, 148-150
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immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que
estableix l'article 23.2.b. No es tenen en compte per al còmput d'aquest període les
absències justificades inferiors a un mes.
d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima
per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent
de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya. La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de
donar, com a mínim, durant els dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la
sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el
procediment de concessió i es percep la prestació.
e)No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social,sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat, amb el ben entès que el caràcter de permanència del
servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàncies personals dels
destinataris de la prestació i no pas pel tipus de servei. En conseqüència ,com a excepció al
requisit d'accés establert per aquesta lletra, i sempre que compleixin la resta de requisits
exigits per aquest article, poden accedir a la renda garantida de ciutadania, si segueixen un
pla de treball vinculat a un procés d'emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida
en un termini de no més de dotze mesos, d'acord amb l'informe corresponent dels
professionals del treball social i de suport social al servei residencial, les persones que es
trobin en alguna d'aquestes circumstàncies:
— Persones sense llar.
— Dones víctimes de violència masclista.
— Persones beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent
de tipus social, sanitari o sociosanitari.

Alhora el registre de persones sense llar és una tasca dificultosa, tal com han
expressat les entitats que treballen amb aquestes persones i com es demostra en el
fet, per exemple, que malgrat la responsabilitat política d’atenció a aquest col·lectiu
per part dels ens locals, avui dia a l’Ajuntament de Barcelona no té un registre de
persones sense llar del seu municipi.
En la resposta anterior es va esmentar la necessitat del desenvolupament tècnic de
l’aplicació informàtica perquè, com ja hem dit, compartim la necessitat de poder
recollir
aquesta informació per poder informar als serveis socials que hauran d’atendre a la
persona i fer els plans d’inclusió. El desenvolupament informàtic s’està realitzant i
encara no tenim data de quan serà efectiu. Aquest desenvolupament però, només
inclourà les dades del moment de la sol·licitud i si la persona sol·licitant ho ha
informat de forma voluntària.
Pregunta 8

Nombre d’expedients vigents d’RGC o complement de pensions estatals, als que
se’ls ha aprovat IMV fins el 31 d’agost de 2020 van ser 1.122
Aquests expedients inclouen 3688 destinataris (titular més beneficiari)
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