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Sis mesos de Renda Garantida de Ciutadania: 
lentitud en la tramitació d’expedients i manca 
d’instruccions clares per a la seva aplicació  

 El Col·legi de Treball Social demana que es constitueixi la comissió que 
ha de fer seguiment de la nova prestació i poder fer propostes de millora 

 L’aprovació de la RGC va generar unes expectatives no acomplertes fins al 
moment que provoquen malestar entre ciutadania i professionals 

Barcelona, 16 de març de 2018 

Sis mesos després de l’inici del desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) –a 

mitjans de setembre de 2017— els treballadors i treballadores socials constaten la lentitud en la 

tramitació de sol·licituds, superant en molts casos el temps de quatre mesos establert en la 

pròpia llei per acceptar o denegar la petició. Cal recordar que la nova prestació social és fruit 

d’una Iniciativa Legislativa Popular amb un ampli recolzament, que va ser aprovada per 

unanimitat al Parlament el passat juliol i que donarà resposta situacions de vulnerabilitat. 

El fet que mig any després la RGC tampoc compti amb un reglament sobre el seu 

funcionament dificulta la seva aplicació: no hi ha instruccions clares sobre com respondre 

davant les diferents casuístiques i algunes de les resolucions no es corresponen al que estableix 

la pròpia norma. És el cas, per exemple, de la denegació de la RGC a persones que estan cobrant 

una prestació estatal inferior a la nova prestació social catalana, i que genera iniquitat entre la 

població. 

Davant d’aquesta realitat, el Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) no pot fer una 

valoració positiva dels primers sis mesos i demana que el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies constitueixi la comissió govern que ha de fer seguiment de la Renda Garantida de 

Ciutadania, també prevista en la llei. Aquesta comissió, integrada de manera paritària per 

l’Administració i altres agents socials –professionals dels serveis socials bàsics, entre d’altres— 

permetrà fer un seguiment acurat de la seva aplicació i proposar, des de la proximitat i el 

coneixement  de la realitat, possibles mesures que facilitin el desenvolupament de la prestació. 

La formació de Govern a la Generalitat de Catalunya i l’autogovern des de les pròpies 

institucions catalanes és un pas imprescindible perquè es pugui crear aquesta comissió.   

Es tracta, en definitiva, d’un nou dret social que va generar moltes expectatives no 

acomplertes. La situació actual de gestió ineficient provoca iniquitat i frustració tant entre els 

possibles beneficiaris com entre els professionals dels serveis socials bàsics, que en la seva 

atenció directa reben el malestar de la ciutadania i han de seguir tramitant ajuts de caire 

assistencialista mentre la Renda Garantida de Ciutadania no funcioni plenament. 

 

El Col·legi de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de treballadors i treballadores 
socials, format per gairebé 5.000 professionals. El treball social atén i acompanya la ciutadania per ajudar les persones a 
desenvolupar la seva autonomia mitjançant polítiques de benestar que millorin les seves condicions de vida. Entre els 
àmbits i col·lectius amb què treballen s’inclouen els serveis socials bàsics, els serveis sociosanitaris, la mediació en l’àmbit 
familiar i judicial, el treball comunitari i l’atenció a la dependència, la infància i la gent gran, entre altres.   www.tscat.cat 

http://www.tscat.cat/

