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Instrucció 1/2020, de 8 d’abril de 2020, de la Direcció General d’Economia Social, el
Tercer Sector i les Cooperatives per la qual s’acorda continuar la instrucció i
resolució dels procediments relatius a la prestació de la renda garantida de
ciutadania, susceptibles de generar interessos favorables pels interessats
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix, en la seva disposició
addicional tercera, redactada d’acord amb el que disposa l’article únic, apartat 4 del Reial
Decret 465/2002, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2002, la suspensió
de terminis administratius.
La mateixa disposició addicional, en el seu apartat tercer, preveu la possibilitat que l’òrgan
competent pugui acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció
estrictament necessàries per evitar perjudicis greus drets i interessos de l’interessat en el
procediment, i sempre que manifesti la seva conformitat. Igualment l’apartat quart, disposa
que es pot acordar motivadament la continuació de procediments administratius relatiu a
situacions que siguin indispensables per a la protecció de l’ interès general o per al bon
funcionament bàsic dels serveis.

La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econòmica i
percepció periòdica que té per finalitat assegurar els mínims d'una vida digna a les persones
i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i
participació activa en la societat. Es evident la necessitat de protecció de l’interès general en
aquest cas, fet que motiva la necessitat d’acordar mesures per continuar els procediments
en aquells casos en què els interessats compleixin els requisits per ser beneficiaris de la
mateixa, i assegurar aquest mínim indispensable.
Per això, i ateses les possibilitats previstes a l’apartat tercer de la disposició addicional
tercera, es considera necessari acordar continuar la instrucció i resolució dels procediments
relatius a la prestació de la renda garantida de ciutadania, susceptibles de generar
interessos favorables pels interessats, de forma que tots aquelles persones que complexin

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

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

els requisits per ser beneficiaris de la renda garantida de ciutadania se’ls pugui assegurar la
resolució dels seus expedients i poder percebre la prestació.
Per tot l’ exposat, resolc:

Primer. Objecte
Aquesta instrucció te per objecte acordar continuar la instrucció i la resolució dels
procediments relatius a la prestació de la renda garantida de ciutadania susceptibles de
generar interessos favorables pels interessats.

Segon. Criteris per continuar la tramitació dels procediments.
S’acorda continuar la instrucció i dictar la corresponent resolució dels procediments relatius
a la prestació de la renda garantida de ciutadania, que estiguessin en tramitació a data 14
de març de 2020 o que s’hagin iniciat amb posterioritat, respecte els quals els interessats
compleixin els requisits establerts i per tant, siguin susceptibles de generar interessos
favorables pels interessats.
En aquests casos, la conformitat a què fa referència l’apartat tercer de la disposició
addicional tercera, s’entendrà manifestada per la persona interessada si, en el termini de
deu dies, des de la notificació efectiva realitzada per Correos, l’interessat no s’hi oposa o si
passat el termini de quinze dies, des de l’abonament efectiu de la prestació, la persona
interessada no retorna el pagament de la prestació. En cas contrari, la Resolució quedarà
sense efectes.

Tercer. Efectes
Aquesta instrucció té efectes durant tota la vigència de l’estat d’alarma.
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