


 
 

 B-MINCOME és un projecte europeu (Urban Innovative Action) de Lluita contra la pobresa i la 
desigualtat social a la zones desafavorides dels barris de l’Eix Besòs en base a: 
 
1. Implementar un suport municipal d’inclusió compactat (SMIC)per a complementar 

ingressos de les persones en situació de pobresa d’aquests barris.  S’espera que 1.000 
famílies rebin aquesta renda (prova pilot finançada de l’Ajuntament de Barcelona durant el 
període de prova de 2 anys). 
 

2. Combinar el SMIC amb diferents serveis i polítiques públiques de lluita contra la pobresa, 
totes amb impacte sobre el territori.  
 

3. Empoderar els habitants d’aquestes zones per a que plantegin les seves pròpies estratègies 
de sortida de la pobresa i enfortir l’acció comunitària a nivell local (promovent la reflexió 
des de la base i la co-creació de polítiques i serveis). 
 

4. Testejar un futur suport municipal com a eina d’inclusió i la seva interrelació amb la futura 
Renda Garantida de Ciutadania.  

 
 

 Socis del projecte: Ajuntament de Barcelona, The Young Foundation, Fundació 
Novact, Ivàlua, IGOP-UAB i UPC.  Coordinació amb Districtes i Pla de Barris. 

 
 

 
 

                                                                     

Introducció i objectius 



 
 Llars (unitats familiars de convivència fins a un vincle de segon grau) amb almenys 1 

membre d’entre 25-60 anys (en tant que la renda és concebuda com un incentiu per 
entrar al mercat laboral). 
 

 Portar com a mínim 2 anys de residència a Barcelona. 
 

 Ingressos totals per sota d’un llindar de referència mensual (xifres provisionals i exclosa 
la despesa en habitatge): entre 400 i 525 euros el primer adult i % addicionals per a resta 
d’adults, adolescents i infants.  
 

 Residents als barris de l’Eix Besòs. 
 

 Usuaris actius de serveis socials, receptors ajuts 0-16, programa Làbora o SIS 
 

D’aquesta “població diana” (que es preveu que serà un univers de més de 4.000 llars) se’n 
farà una tria per sorteig per seleccionar les 1.000 llars que participaran del projecte (“grup 
tractament”). Addicionalment hi haurà un grup de control de 1.000 llars a les que no 
s’aplicarà cap mesura.  

 

Característiques de les llars objectiu 



 

 Les 1.000 llars seleccionades seran dividides en 4 grups de 250 que rebran el suport en 
base a diferents criteris: 
 

 
 
 
 
 

 
 Amb condicionalitat: exigeixen activitats d’integració socio-laboral supervisades de 

manera activa pels treballadors socials. 
 Sense condicionalitat: sense cap tipus d’exigència. 
 Amb limitacions: es redueix el suport en la mateixa quantitat quan la llar obtingui 

ingressos addicionals fins a la seva desaparició. 
 Sense limitacions: en el moment en què la llar obtingui ingressos addicionals es percebrà 

un % del suport, incrementant els ingressos totals i evitant la trampa de la pobresa. 
 
 
 

 

Pressupost estimat previst 13 milions d’euros entre 2017 i 2019, 
dels quals 4.850.000 euros els aporta la UE (80% de tota la despesa, 
exceptuant la part del suport monetari i els plans d’ocupació).  
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1. Programa combinant  
Formació i Plans d’Ocupació 
Municipal en co-producció 

2. Pla d’Emprenedoria 
Social 

3. Ajuts específics a 
l’habitatge per poder 
arreglar i llogar 
habitacions amb 
contractes de mitja o 
llarga durada  (BnB social) 

4. Polítiques d’integració a la 
comunitat i creació de xarxa 
relacional (renda de 
participació) 

Direcció d’Estratègia i Innovació 
(Estratègia d’Inclusió a l’Eix 
Besòs), Barcelona Activa i 
Consorci d’Educació de 
Barcelona 

Direcció d’Economia 
Cooperativa, Social i 
Solidària 

Gerència d’Habitatge i 
PMHB 

Direcció d’Acció Comunitària i 
IGOP (Institut de Govern i 
Polítiques Públiques - UAB) 

El suport es combinarà amb la recepció (voluntària o obligatòria per part dels 
beneficiaris) de 4 tipus de polítiques actives sociolaborals en col·laboració amb 
els partners: 

Les polítiques actives 



 
 
 

 

 
 

Proposta de cronograma de 24 mesos per a la política primera activa de  
Formació + Plans d’Ocupació: 
 
Fase 1: Formació professionalitzadora abans de l’inici de l’activitat de treball com a 
Pla d’Ocupació en col·laboració amb el Consorci d’Educació i percepció del suport (3 
mesos). 

 
Fase 2: Contracte de Pla d’Ocupació (PO) de Barcelona Activa i en co-disseny i  
coproducció amb entitats socials del marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva i de l’Estratègia d’Inclusió a l’Eix Besòs (12 mesos). S’estima que els PO 
estaran vinculats a uns 20-25 projectes. 

 
Fase 3: Formació per a la inserció laboral (1 mes) que se solapa amb la percepció de 
la prestació d’atur (4 mesos). 

2017 2018 2019 
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Formació i 
SMIC 

Pla d’ocupació municipal de Barcelona Activa en coproducció 
amb entitats en el marc de l’Acord 

Formació i Atur Suport 



 Provar de manera comparada diferents tipus de polítiques actives i passives a la vegada, de 
manera integrada i amb impacte al propi territori. Les persones que rebin el suport seran part 
d’un ecosistema d’innovació de lluita contra la pobresa. 

 El suport com a dret social facilitador de millors itineraris de sortida de la pobresa: s’assegura 
un ingrés mínim i s’amplia la llibertat d’acció de les persones vulnerables, abandonant 
perspectives paternalistes i de caritat, millorant les seves capacitats per a prendre decisions, les 
esperona a desenvolupar estratègies pròpies i a ser menys dependents dels serveis de benestar. 
Ajudar a ensortir-se’n. 

 Investigació etnogràfica i participativa per comprendre les motivacions, valors i relats de les 
persones receptores i de com la renda pot servir de palanca per a la creació de relacions 
comunitàries. Co-disseny de les polítiques actives. 

 Llançament d’una moneda social/local com a mitjà de pagament d’una part del suport i com a 
pilot del llançament d’una moneda de ciutat per activació el teixit productiu local i enfortir les 
relacions comunitàries.  

 Disseny d’una aplicació mòbil per afavorir les interaccions entre els serveis municipals i els 
receptors de renda i disposar d’un sistema eficaç d’informació i de seguiment. 

 L’anàlisi comparativa de la combinació de suport amb diferents serveis s’encamina a millorar 
l’eficàcia (resultats assolits) de la lluita contra la pobresa en tant que fenomen integrat, i a 
 impactar en l’eficiència (reducció de costos) dels serveis de benestar i inclusió social. 
  Mesura del retorn econòmic i social del suport monetari i de les polítiques actives. 
 

                                                                     

Valors i innovacions 
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