Implantació d’un sistema de garantia de
rendes a Barcelona
Marc teòric i recomanacions

Àrea de Drets Socials

Maig 2016

Barcelona

Continguts
1
2

INTRODUCCIÓ ................................................................................................. 1
PROTECCIÓ SOCIAL A LA CIUTAT DE BARCELONA ....................................... 3
2.1
Estat del Benestar, necessitats bàsiques i definició de pobresa ..........................3
2.2
Regulació dels serveis socials a Barcelona ..........................................................6
2.2.1 Marc legal ................................................................................................................ 6
2.2.2 Distribució de competències entre nivells de govern ............................................ 8
2.2.3 Finançament del sistema públic de serveis socials............................................... 13
2.3
El sistema de protecció social estatal................................................................14
2.4
El sistema de protecció social de la Generalitat de Catalunya ...........................17
2.5
Principals deficiències del sistema de protecció social estatal i autonòmic .......20
2.6
El sistema de protecció social a la ciutat de Barcelona ......................................21

3

MARC DE REFERÈNCIA ................................................................................. 27
3.1
3.2
3.3
3.4

Definició de renda mínima garantida................................................................27
Antecedents històrics en la teoria econòmica...................................................29
Experiències de garantia d’ingressos ................................................................32
Efectes de la implantació d’una renda mínima garantida. ................................38

4 DISSENY D’UNA RENDA MÍNIMA GARANTIDA PER A LA CIUTAT DE
BARCELONA ......................................................................................................... 43
4.1
Objectiu de la implantació del Suport Municipal d’Inclusió a Barcelona...............43
4.2
Territori d’aplicació del Suport Municipal d’Inclusió ...........................................43
4.3
Fórmula de càlcul de la prestació .......................................................................45
4.4
Definició de la unitat perceptora ........................................................................47
4.5
Nivell de renda que es vol garantir .....................................................................48
4.6
Població beneficiària .........................................................................................52
4.7
Compatibilitat amb altres prestacions ................................................................53
4.7.1 Criteris per determinar la compatibilitat amb altres prestacions ........................ 53
4.7.2 Mapa de prestacions socials a la ciutat de Barcelona .......................................... 54
4.7.3 Determinació del conjunt de prestacions a incloure en els càlculs ...................... 59
4.8
Relació amb altres serveis ..................................................................................59

5

BIBILIOGRAFIA .............................................................................................. 60

ANNEX MAPA DE PRESTACIONS SOCIALS A LA CIUTAT DE BARCELONA ................... 63

1 INTRODUCCIÓ
Actualment, un gran nombre de residents a la ciutat de Barcelona viuen amb un nivell
de renda tan reduït que, en moltes ocasions, no els hi permet ni tan sols cobrir les
necessitats bàsiques per una vida digna (accedir a un habitatge, fer tots els àpats del
dia, etc). Segons les dades de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, en la qual hi
participa l’Ajuntament de Barcelona, a l’any 2015 gairebé 2.800 persones a la ciutat de
Barcelona no tenien llar, de les quals 945 eren persones sense sostre. Donada aquesta
situació, l’Ajuntament de Barcelona vol dur a terme una sèrie d’estudis que li permetin
determinar com pot intervenir per tal de contribuir a millorar el nivell de vida
d’aquestes persones. Concretament, l’Ajuntament està estudiant la implantació d’una
renda garantida per als residents al municipi de Barcelona, mitjançant un ajut que
s’anomenaria suport municipal d’inclusió.
L’objectiu d’aquest treball és, precisament, desenvolupar un marc teòric que permeti
dissenyar la implantació del suport municipal d’inclusió, centrat especialment en l’anàlisi
de com s’hauria d’enquadrar aquest ajut dins del sistema de protecció social existent
actualment. És necessari tenir en compte que el sistema de protecció social al qual
tenen accés els ciutadans de la ciutat de Barcelona ve determinat tant per les polítiques
de l’Estat, les de la Generalitat de Catalunya com les de l’Ajuntament de Barcelona.
Concretament, actualment la ciutadania té accés a tot un conjunt de prestacions i ajuts
socials, les quals s’han de tenir en compte en el disseny del suport municipal d’inclusió
per tal d’evitar que la seva implantació doni lloc a situacions d’inequitat entre
ciutadans, a comportaments oportunistes o pugui afectar als ajuts que reben els
ciutadans procedents d’altres fonts de finançament.
Per tal d’assolir aquest objectiu, el treball s’estructura de la següent manera. A
continuació d’aquest primer apartat d’introducció, es duu a terme una descripció del
funcionament general del sistema de protecció social actual, destacant les seves virtuts i
les seves mancances, i es desenvolupa un mapa amb les prestacions socials a les quals
poden tenir accés els ciutadans de Barcelona, ja siguin procedents de l’Estat, la
Generalitat de Catalunya o del propi Ajuntament, i que queda recollit a l’Annex d’aquest
document. Aquest mapa s’ha elaborat a partir de la informació publicada per la
Generalitat de Catalunya en el Mapa de Prestacions Socials (Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar Social i Família, 2015a) i l'annex respectiu (Generalitat de
Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, 2015b.), referent a l’any 2015; de
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la informació facilitada per l’Àrea de Serveis Socials del propi Ajuntament de Barcelona;
i de la recerca a través d’altres fonts d’informació. Cal tenir en compte que les
prestacions socials que conformen el sistema de protecció social a la ciutat de
Barcelona estan sempre en moviment, de tal manera que aquesta informació
necessitarà ser actualitzada de manera periòdica en cas de que es vulgui fer servir per a
la implementació pràctica del suport municipal d’inclusió, o per desenvolupar altres
eines d’informació. No obstant això, la ordenació i estructuració dels diferents ajuts que
s’estableix en aquest informe, i que servirà per determinar com computen en el càlcul
del suport municipal d’inclusió, sí que es mantindria al llarg del temps.
Al tercer apartat, es descriu el marc de referència per al desenvolupament d’una renda
mínima garantida, tant a nivell teòric, revisant les principals aportacions de la teoria
econòmica sobre aquest tipus de rendes; com a nivell pràctic, revisant les principals
experiències nacionals i internacionals que estan relacionades amb aquesta qüestió, i la
principal evidència empírica existent sobre els seus resultats. No obstant, cal tenir
present que hi ha molt poques experiències en la implantació d’una renda mínima
garantida tal com la que es planteja en aquest estudi, especialment si es té en compte
que aquesta política s’impulsa per part d’un govern local.
Finalment, en base a tota la informació proporcionada en aquest treball, al quart
apartat es desenvolupa una proposta per al disseny del suport municipal d’inclusió.
Aquesta proposta s’ha dividit en diferents punts, cadascun dels quals representa els
diferents paràmetres que cal definir en aquest disseny, i que inclouen l’objectiu del
suport municipal d’inclusió, el seu àmbit territorial d’aplicació, la seva fórmula de càlcul,
la unitat perceptora, el nivell de renda que es vol garantir, la població beneficiària, la
compatibilitat amb altres prestacions i la seva relació amb altres serveis. Cal tenir en
compte, però, que la definició d’alguns d’aquests paràmetres no està inclosa entre els
objectius d’aquest treball, i que en aquests casos només s’oferiran unes pautes generals
a tenir en compte en la seva determinació. Aquest és el cas de la unitat perceptora, el
nivell de renda que es vol garantir i la població beneficiària.
En relació a la compatibilitat amb altres prestacions, es pretén oferir els criteris
objectius que s’han de tenir en compte per tal de determinar si cadascun dels ajuts i
prestacions existents haurien d’incloure’s en el càlcul del suport municipal d’inclusió,
amb especial atenció als ajuts per l’habitatge. Per a cadascuna d’aquestes prestacions,
doncs, s’haurà de disposar d’informació sobre diferents aspectes que són els que
permetran després determinar quines s’haurien de poder afegir al càlcul de la renda
garantida i quines no. Així doncs, en el mapa d’ajuts i prestacions socials que es
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presenta a l’Annex s’inclou, per a cadascun dels 169 ajuts i prestacions socials
considerats, informació sobre el tipus de prestació (si són subvencions incondicionades
o específiques, si són reduccions en taxes o preus públics, etc.), l’àmbit de la prestació
(pensions, habitatge, educació, etc.) o el grup de població que es pot beneficiar de la
prestació (per tipologia familiar, edat, renda, sexe, etc.).

2 PROTECCIÓ SOCIAL A LA CIUTAT DE BARCELONA
2.1

Estat del Benestar, necessitats bàsiques i

definició de pobresa
L’Estat del Benestar es podria definir com un sistema pel que l’administració pública
garanteix als seus ciutadans un conjunt de serveis socials bàsics, principalment en
matèria sanitària, educativa, de pensions, d’atur, minusvàlua o d’accés a l’habitatge,
amb l’objectiu de millorar les seves condicions de vida i promoure la igualtat
d’oportunitats de realització personal (Vara, 2016). La garantia d’aquests serveis es
realitza, principalment, mitjançant transferències monetàries o a través de la prestació
directa de béns i serveis. Els exemples més habituals entre les que es realitzen en forma
de transferència monetària són els ajuts a l’habitatge, els subsidis d’atur o les rendes
mínimes d’inserció; mentre que entre les que es realitzen en forma de prestació directa
de béns i serveis hi trobem les polítiques d’educació, salut o les polítiques actives
d’inserció.
En termes generals, es pot afirmar que aquestes polítiques socials tindrien com a
objectiu satisfer les necessitats bàsiques dels ciutadans. Definir les necessitats bàsiques
dels ciutadans de manera objectiva, però, no és una tasca fàcil. D’acord amb la definició
de l’OCDE, les polítiques socials engloben totes aquelles polítiques que tenen com a
objectiu ajudar a les famílies i individus en circumstàncies que afecten negativament al
seu benestar. Ara bé, el benestar dels individus es pot valorar i mesurar de diferents
maneres. D’una banda, el benestar estaria relacionat amb el grau de satisfacció de les
persones o la quantitat de recursos de què disposen per viure; d’altra banda, però,
d’acord amb la teoria de les capacitats d’Amartya Sen, el benestar dels individus estaria
relacionat amb les seves capacitats, enteses com els recursos i les habilitats que, dins
d’un context social determinat, els permeten arribar a fer o ser, i en llibertat (Urquijo,
2014).
D’acord amb Sen, la conversió dels ingressos en capacitats bàsiques pot variar molt
entre individus i entre diferents societats, de tal manera que la possibilitat d’assolir
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nivells mínimament acceptables de capacitats bàsiques pot estar associada amb
diferents nivells d’ingressos mínimament adequats. Per exemple, dos individus
procedents de diferents entorns socio-econòmics poden necessitar un nivell diferent de
recursos per assolir les mateixes capacitats. De forma similar, les persones amb alguna
discapacitat també poden tenir unes necessitats especials per assolir un determinat
nivell de capacitats bàsiques, i poder participar activament a la societat.
En aquest context, doncs, les situacions de privació i pobresa no només estarien lligades
a factors de tipus econòmic (nivell de renda), sinó també a la manca d’accés a
l’educació, a l’atenció bàsica de la salut o a l’habitatge, així com a la impossibilitat
d’influir en els processos polítics i altres factors. Cal distingir, doncs, entre pobresa
absoluta, que és aquella situació en què no es poden satisfer els mínims vitals de
subsistència; i la pobresa relativa, que és la situació en què no s’accedeix a un nivell de
vida considerat mínimament adequat en el marc territorial de referència.
Així, d’acord amb la definició de l’Eurostat, es considera que viuen en situació de
pobresa relativa totes aquelles persones que se situen per sota del llindar del 60% de la
mediana dels ingressos disponibles ajustada segons la mida de la família. Segons
aquesta definició, el llindar de pobresa a Catalunya a l’any 2015 se situava en 805,6
euros mensuals per una llar amb un sol adult. D’acord amb aquesta estimació, el 19%
de les persones que viuen a Catalunya es trobaven en risc de pobresa, entre les quals hi
pot haver fins i tot persones ocupades que han vist reduïts els seus ingressos com a
conseqüència de la crisi.
Tanmateix, aquesta medició de la pobresa en termes relatius presenta certes
limitacions. Un exemple molt il·lustratiu d’aquestes limitacions és la incidència de la
pobresa a Espanya en la població de més de 65 anys durant la crisi. Mentre que en els
anys 2005 i 2006 les persones grans patien una taxa de pobresa entorn del 29%,
aquesta xifra cau fins al 12% a l’any 2013 (INE, 2013). Donat que no s’ha produït una
rebaixa de les pensions durant aquests anys, la disminució del nombre de persones
grans en risc de pobresa es deu, exclusivament, a la baixada d'ingressos que ha
experimentat la població espanyola en el seu conjunt, i no a un canvi en la seva pròpia
situació.
Una alternativa, que es pot entendre com un indicador de pobresa en termes absoluts,
però que té en compte el context social i econòmic, és el salari de referència, que
mesura quin és el nivell d’ingressos mínim necessari perquè una família pugui viure
dignament i pugui participar activament a la societat (Penne et al., 2016). En
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conseqüència, el salari de referència no és una mesura relativa, si bé sí que permet
tenir en compte el context econòmic i social de cada territori. Un avantatge addicional
del salari de referència és que permet analitzar i mesurar les diferents necessitats de
despesa de les llars en funció de la seva mida i composició.
Precisament a la ciutat de Barcelona es disposa de dues estimacions del salari de
referència a l’any 2014. D’una banda, l’informe publicat recentment per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona estima que el salari de referència a la ciutat de Barcelona
seria de 1.251,15 euros per una llar amb un sol adult (no es diferencia entre homes i
dones), mentre que a la resta de l’Àrea Metropolitana seria de 1.152,29 euros (Estudi
1). D’altra banda, el projecte europeu ImPRovE (Estudi 2) va estimar que l'any 2014, el
salari de referència a la ciutat de Barcelona era de 999,82 euros per a una llar d'una sola
persona amb l’habitatge llogat en el mercat privat (Cussó-Parcerisas et al., 2016; Penne
et al., 2016). Els resultats d’aquests dos estudis són els que es mostren al Quadre 1, on
es pot observar quina és la composició de la cistella de consum que s’inclou al salari de
referència i el pes que se li atorga a cadascun dels seus elements.
Quadre 1. Cost de la cistella de consum mensual d'una llar amb una sola persona a
Barcelona.
Estudi 1
Estudi 2
Aliments i begudes
139,77 €
163,46 €
Roba i complements
19,46 €
49,39 €
Despeses de la llar
169,66 €
Aigua, electricitat i gas
89,90 €
Telèfon i Internet
39,96 €
Altres despeses
39,80 €
Habitatge
621,32 €
557,23 €
Higiene i cura personal, salut i neteja
18,18 €
37,25 €
Neteja
11,75 €
Higiene personal
6,43 €
Cura personal i salut
37,25 €
Transport
52,75 €
50,49 €
Despeses personals, oci, relacions socials
66,50 €
141,70 €
(1)
Educació
Despeses extraordinàries
163,51 €
Total sense habitatge
629,83 €
442,29 €
Total amb habitatge
1.251,15 €
999,82 €
Font: elaboració pròpia, en base dels resultats de les publicacions de D’aleph (2017) (estudi 1),
Cussó-Parcerisas et al. (2016) i Penne et. Al (2016) (estudi 2). Notes: (1) La despesa en educació
és zero perquè s’està considerant el cas d’una llar amb un sol adult. En el cas de llars amb fills
en edat d’estudiar el cost de l’educació seria diferent de zero.
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Per tant, si es tingués en compte el salari de referència com a llindar de pobresa, el
nombre de llars en risc de pobresa i exclusió social seria encara més elevat que quan es
pren com a referència el llindar de pobresa relativa, utilitzat habitualment. La disposició
d’aquest tipus de dades, i la constatació de l’increment de persones en risc de pobresa
arreu del país, ha fet que les polítiques socials que tenen com a objectiu garantir la
satisfacció de les necessitats mínimes bàsiques dels ciutadans hagin rebut especial
atenció en el debat públic i polític. Alhora, però, les mesures de contenció de la despesa
per part dels diferents nivells de govern han induït reformes en el sistema de protecció
social que tenien com a objectiu la reducció de costos, la qual cosa ha deixat fora del
sistema a un gran nombre de potencials perceptors de les diferents ajudes, de tal
manera que actualment hi ha llars que no disposen de cap ingrés ni reben cap tipus de
prestació social. Concretament, entre els anys 2012 i 2016 el nombre de llars sense cap
tipus d’ingrés s’ha incrementat un 7,3% a Espanya, arribant a les 693.600 llars segons
un informe d’UGT.
Les xifres mostren, doncs, com el sistema de protecció social establert no està sent
capaç de donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania, la qual cosa ha fet
que fins i tot els nivells locals de govern, tradicionalment no vinculats a la provisió de
determinades prestacions socials, s’impliquin o intentin trobar la manera d’implicar-se
en la tasca de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la població. Així
mateix, la resposta per part d’associacions i entitats civils i d’empreses i organismes
locals també ha estat molt rellevant. Això no només ha passat a casa nostra si no que
s’estan donant interessants exemples de pràctiques innovadores a nivell local en l’àmbit
de l’Estat del Benestar (Oosterlynck et al., 2013).
A continuació es presenta una descripció de l’organització del sistema de protecció
social al qual poden tenir accés els ciutadans de la ciutat de Barcelona, mostrant quin és
el paper dels diferents nivells de govern implicats, i els diferents ajuts i prestacions
socials que ofereixen.

2.2 Regulació dels serveis socials a Barcelona
2.2.1 Marc legal
L'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures
de l'àmbit civil i social, entre els quals s'inclouen els drets relatius als serveis socials. La
regulació que estableix l'Estatut s'emmarca en la Declaració universal dels drets
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humans, la Carta social europea i la Constitució espanyola. Així, l'article 25 de la
Declaració universal de drets humans de les Nacions Unides, del 1948, proclama:
«Tothom té dret a un nivell de vida que asseguri, a ell i a la seva família, la salut i el
benestar, especialment quant a l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i
els serveis socials necessaris [...].»; l'article 14 de la Carta social europea disposa: «A fi
d'assegurar l'exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es
comprometen a impulsar o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de 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 [...].», i l'article 10.1 de la Constitució
espanyola estableix: «La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents,
el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres
són fonament de l'ordre polític i de la pau social», la qual cosa s'ha de relacionar amb
l'article 9.2, que ordena als poders públics «promoure les condicions per tal que la
llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i
efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.»
L'article 166 de l'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria
de serveis socials, voluntariat, protecció de menors i promoció de les famílies i estableix
que aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació i l'ordenació de l'activitat de
serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat
assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública; la regulació i
l'ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten
serveis socials a Catalunya; la regulació i l'aprovació dels plans i els programes específics
dirigits a persones i col·lectius en situació de pobresa o de necessitat social, i la
intervenció i el control dels sistemes de protecció social complementària privats. D'altra
banda, l'article 165 atribueix a la Generalitat l'organització i la gestió del patrimoni i dels
serveis que integren els serveis socials del sistema de la seguretat social a Catalunya,
l'ordenació i l'exercici de les potestats administratives sobre les institucions, les
empreses i les fundacions que col·laboren amb el sistema de la seguretat social en
matèria de serveis socials, i el reconeixement i la gestió de les pensions no
contributives.
L'amplitud de les competències de la Generalitat no pot fer oblidar que l'Estatut
estableix que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i
vegueries. L'article 84.2.m estableix que els governs locals tenen competències pròpies,
en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels serveis d'atenció
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a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment de les
polítiques d'acolliment dels immigrants. L'article 84.1 garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. Així mateix,
l'article 92 configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica pròpia,
format per municipis, amb competències gestores.
Les principals lleis que incideixen en l’àmbit dels serveis socials són la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència; i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. D’acord
amb el que es determina en el preàmbul de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament
amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a
l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Els serveis socials són
el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques
dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i
promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per
la dignitat de les persones.
D’acord amb aquesta regulació, els serveis socials es classifiquen entre serveis socials
bàsics, d’accés directe per als ciutadans, com urgències socials, serveis d'inserció social,
menjadors socials, centres oberts per a infants, etc.; i serveis socials especialitzats,
l’accés als quals és a través de la derivació des dels serveis socials bàsics, com en el cas
del Servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA), Servei
d'habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu, Servei d'acolliment residencial per a
la gent gran, etc. Per tant, el límit entre el que quedaria inclòs dins de l’àmbit dels
serveis socials i el que no és a vegades una mica difús, doncs està molt relacionat amb
les polítiques que es desenvolupen en altres àmbits, como són les prestacions i
polítiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge o altres actuacions públiques en
els àmbits de la salut i l’educació.

2.2.2 Distribució de competències entre nivells de govern
Competències del govern central
D’acord amb la normativa vigent, al govern central li corresponen les següents funcions
en l’àmbit dels serveis socials:
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a) L’articulació de la participació de l’Administració General de l’Estat en el Sistema
per a l’Autonomia i Atenció de la Dependència, en els termes previstos per la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a Persones en Situació de Dependència.
b) La promoció dels serveis socials i el foment de la cooperació amb les
organitzacions no governamentals i impuls del voluntariat social, en l’àmbit de
les competències constitucionalment reservades a l’Estat.
c) La protecció i promoció de les famílies i la infància i la prevenció de les
situacions de necessitat en les quals aquests col·lectius poguessin incórrer, en
l’àmbit de les competències constitucionalment reservades a l’Estat.
d) L’atenció i recolzament a les persones amb discapacitat, en l’àmbit de les
competències constitucionalment reservades a l’Estat.
e) L’exercici de la tutela de l’Estat sobre les entitats assistencials alienes a
l’Administració, sense prejudici de les funcions de la Sotssecretaria sobre el
protectorat de les fundacions.
f) La promoció de les polítiques d’igualtat, no discriminació i accessibilitat universal
en l’àmbit de les seves competències.
g) L’impuls de les polítiques de reducció de la demanda del consum de drogues i
dels programes de prevenció, tractament, rehabilitació i reducció dels danys en
matèria de drogodependència.
h) La supervisió dels sistemes de control dels programes internacionals en matèria
de joventut.
Competències del govern de la Generalitat de Catalunya
D’acord amb el marc normatiu establert per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
la Llei 12/2007 estableix el següent repartiment de competències de serveis socials:
• Competències del Govern (Art. 28)

a) Impulsar les mesures legislatives necessàries en matèria de serveis socials.
b) Desplegar per reglament la legislació de serveis socials.
c) Aprovar els plans i els programes generals de serveis socials.
d) Establir les directrius i les prioritats de la política general de serveis socials.
e) Aprovar la Cartera de serveis socials, d'acord amb el que estableix l'article 25.
f) Ordenar els serveis socials i establir les directrius, els criteris i les fórmules de
coordinació general del sistema i de coordinació transversal entre els
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departaments de la Generalitat si cal per a millorar la gestió i l'eficàcia de la
política de serveis socials.
g) Establir els criteris i els estàndards mínims de qualitat dels diversos serveis
socials.
h) Establir els criteris bàsics sobre el règim jurídic aplicable als serveis socials
públics, per a l'accés als serveis i per a la participació, si escau, dels usuaris en
llur finançament.
i) Coordinar l'execució de les polítiques públiques en matèria de lluita contra la
violència masclista, física o psíquica, i, a aquest efecte, coordinar i impulsar les
accions dels departaments de la Generalitat, i col·laborar amb les
administracions locals i amb les entitats d'iniciativa social que treballen en la
protecció de les dones víctimes de la violència masclista i els donen suport.
j) Les que li atribueixen expressament les lleis.
• Competències del departament competent en matèria de serveis socials (Art. 29)

a) Adoptar les mesures necessàries per a aplicar les directrius que el Govern
estableix en matèria de serveis socials i per a desplegar i executar les
disposicions i els acords que adopti, i avaluar-ne els resultats.
b) Elaborar els plans i els programes generals de serveis socials i fomentar la
iniciativa social, i també avaluar el grau de compliment dels objectius, de
l'eficàcia i de l'eficiència dels dits plans i programes generals.
c) Adoptar les mesures necessàries per a aplicar la Cartera de serveis socials.
d) Col·laborar i cooperar amb els municipis i els altres ens locals en l'aplicació de
les polítiques de serveis socials.
e) Crear, mantenir, avaluar i gestionar els centres, serveis, recursos, equipaments,
projectes i programes relatius als serveis socials especialitzats, sens perjudici del
que estableixen els articles 31.1.f i 32.d, i els que li corresponguin d'acord amb
les lleis.
f) Complir les funcions de registre, autorització, garantia de qualitat i acreditació
dels serveis socials.
g) Exercir la inspecció, el control i la potestat sancionadora en matèria de serveis
socials, llevat de les potestats expressament reconegudes al Govern.
h) Gestionar les prestacions de serveis socials que li corresponguin d'acord amb les
lleis.
i) Establir instruments de recollida d'informació i fer-ne el tractament estadístic als
efectes de les polítiques de serveis socials, i també establir els elements bàsics i
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comuns del Sistema d'Informació Social, coordinar-los i avaluar el sistema de
serveis socials.
j) Establir els criteris generals per a finançar, concertar i comprar serveis.
k) Promoure i fomentar les fórmules de gestió conjunta dels serveis socials de
competència local.
l) Fomentar la participació ciutadana, l'associacionisme, el voluntariat i altres
fórmules d'ajuda mútua, d'acord amb les administracions locals si són de llur
àmbit territorial.
m) Elaborar i seguir programes de sensibilització social.
n) Desenvolupar programes formatius per al personal encarregat de la prestació
dels serveis socials.
o) Fomentar l'estudi i la recerca en l'àmbit dels serveis socials.
p) Les que li atribueixen les lleis o els reglaments i les que calguin per a
desenvolupar i executar la política de serveis socials que no estiguin
expressament atribuïdes a un altre departament o a una altra administració
pública.
Competències dels municipis de més de 20.000 habitants
D’acord amb el marc normatiu establert per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
la Llei 12/2007 estableix les següents competències per als municipis de més de 20.000
habitants:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per
altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau,
en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials
bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
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g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions
d'inspecció i control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria
de serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit
dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
Per tant, la Llei 12/2007 amplia les competències dels municipis de més de 20.000
habitants en matèria de serveis socials respecte al que estableix la Llei 27/2013, que
només estableix com a serveis obligatoris per a aquest grup de municipis competències
en l’àmbit dels serveis socials bàsics, concretament l’avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social. De fet, la Llei 27/2013 ja preveu que els governs de les Comunitats
Autònomes puguin delegar les seves competències de prestació de serveis socials,
promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona,
sempre que la delegació vagi acompanyada del corresponent finançament.
Competències dels ens locals supramunicipals
En el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants, les comarques els supleixen en
la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament. A
més, els ens locals supramunicipals tenen assignades les següents funcions:
a) Donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de
serveis socials.
b) Oferir serveis d'informació i documentació a les àrees bàsiques de serveis
socials.
c) Programar els serveis socials en llur àmbit territorial, d'acord amb els criteris de
planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la
Cartera de serveis socials, en matèria de serveis socials, i convocar una taula
territorial amb els consells comarcals i els ajuntaments dels municipis de més de
vint mil habitants de llur àmbit territorial.
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d) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció
social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la
població de llur àmbit territorial.
e) Promoure l'associacionisme i els projectes comunitaris per a aconseguir que les
necessitats socials es cobreixin i es gestionin millor.
Els municipis o les comarques de més de cinquanta mil habitants poden constituir una
demarcació territorial per a la prestació dels serveis socials especialitzats. En aquest cas,
els ens locals poden gestionar els serveis per delegació de la Generalitat si ho sol·liciten.
En els altres casos, la gestió dels serveis correspon a la Generalitat, sens perjudici de la
possible delegació en els ens locals o de l'adopció de fórmules de gestió conjunta entre
la Generalitat i els ens locals. La gestió de les prestacions econòmiques corresponents
als serveis socials especialitzats és competència de la Generalitat.

2.2.3 Finançament del sistema públic de serveis socials
D’acord amb el que estableix la Llei 12/2007, en termes generals l’Administració de la
Generalitat té la responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i
la provisió dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament.
Així doncs, la Generalitat ha de consignar en els seus pressupostos els crèdits necessaris
per a finançar els serveis socials bàsics i especialitzats, les prestacions garantides, les
prestacions subjectes a limitació pressupostària i els altres programes, projectes i
prestacions de serveis socials, d'acord amb les competències que li atribueixen les lleis.
Així mateix, els municipis i els altres ens locals han de consignar en els seus
pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur
competència.
Pel que fa als equipaments, l'Administració de la Generalitat ha de promoure i, si escau,
assegurar el finançament dels equipaments i les instal·lacions públics necessaris per a la
prestació de serveis socials, d'acord amb la planificació de la Generalitat; els ens locals,
les obres socials de les caixes d'estalvis i les entitats d'iniciativa social i mercantil,
especialment les acreditades, poden col·laborar en el finançament d’aquests
equipaments i instal·lacions; i els municipis han de facilitar el sòl amb les
infraestructures d'urbanització necessàries per als nous equipaments i instal·lacions de
serveis socials.
En relació als serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els
programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin
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com a bàsics, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments comparteixen el seu
finançament. Concretament:
-

L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada
àrea bàsica de serveis socials.

-

El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment
del sistema d'informació, del suport administratiu i de les prestacions
econòmiques d'urgència social és a càrrec de l'ens local gestor de l'àrea bàsica
de serveis socials.

Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat,
l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis
d'ajuda a domicili.
En relació als serveis socials especialitzats, el seu finançament correspon a
l'administració o l'entitat que n'és titular. La Generalitat ha de finançar els serveis
socials especialitzats corresponents a prestacions garantides a tots els titulars de serveis
acreditats dins la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb els mòduls que
fixen el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials.

2.3 El sistema de protecció social estatal
El sistema de protecció social a l’Estat espanyol es caracteritza per la seva complexitat i
falta d’uniformitat i coherència (Arriba, 2014). Les diferents prestacions que el
conformen han anat apareixent en diferents moments del temps i amb diferents
objectius, la qual cosa dona lloc a un sistema poc eficient i amb fortes limitacions per
reduir la desigualtat i la pobresa (Laparra i Ayala, 2009). Els diferents ajuts i prestacions
procedents del sistema de protecció estatal es troben recollits en el mapa d’ajuts i
prestacions que es presenta a l’Annex d’aquest document. Seguint la literatura existent,
les diferents mesures de protecció social es podrien classificar entre aquelles que van
dirigides als col·lectius que es troben al marge del mercat de treball i aquelles dirigides a
la població potencialment activa.
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Entre les primeres, destaquen les pensions no contributives, les quals s’han mantingut
força estables pel que fa a la seva legislació. Només hi ha hagut modificacions en la
determinació de les rendes o ingressos computables en els llindars d’accés i en els límits
d’ingressos en les unitats de convivència a l’any 2009. En aquest grup s’hi troben
prestacions de jubilació (E012010, E012011, E012014) i invalidesa (E012012, E012013,
E012014), prestacions relacionades a diferents aspectes de la maternitat (E012016,
E012017, E012018), diferents prestacions familiars (E012019, E012020, E012021),
prestacions a familiars de persones traspassades (E012022, E012023), i prestacions
assistencials dirigides a determinats col·lectius vulnerables (E012026, E012027). D'altra
banda, es troben les pensions contributives, entre les que hi ha la pensió per jubilació
(E011001, E011002), les pensions per incapacitat temporal i permanent (E011003,
E011004), les pensions per paternitat i maternitat (E011005, E011006) i les pensions
per viduïtat (E011007),orfandat (E011008) i la cura de menors (E011009).
Entre les ajudes dirigides a la població potencialment activa, destaca la prestació d’atur
(E021028), que reben els individus que hagin perdut la seva feina i que han acumulat
cotitzacions suficients per rebre-la (prestació contributiva). No obstant, l’augment dels
aturats de llarga durada que esgota els períodes coberts pel subsidi d’atur o la
incorporació a l’atur de persones amb recorreguts contributius insuficients per rebre
aquest subsidi, ha fet incrementar altres modalitats no contributives de subsidis d’atur.
Per exemple, es poden trobar el subsidi per haver esgotat una prestació contributiva
per desocupació i tenir responsabilitats familiars (E021029), el subsidi per insuficiència
de cotització (E021030) i els subsidis per majors de determinades edats com, per
exemple, el subsidi per a majors de 55 anys (E021031). Aquests ajuts, però, van ser
fortament retallats des de l’agost de 2012, en que es van endurir les condicions d’accés,
amb un augment a l’edat de 55 anys del subsidi a majors de 52 anys, la inclusió del
patrimoni i dels ingressos familiars en la prova de carència de rendes, o el reforçament
dels requisits relatius a la recerca de feina i de les sancions. A més, també hi ha els
següents programes o ajuts de caràcter extraordinari:
•

PRODI. A l’any 2009 es va introduir el Programa temporal contra l’atur i la inserció
(PRODI), consistent en una prestació de 426€ (80% del IPREM mensual) durant 6
mesos als aturats que haguessin esgotat les prestacions contributives o no hi
tinguessin accés, condicionats, però, a la participació en activitat de formació i
orientació professional.

•

PREPARA (E021033). A l’any 2011 el programa PRODI va ser substituït pel programa
PREPARA, que està destinat a oferir l’oportunitat de participar en itineraris
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personals d’inserció i accions de requalificació professional a totes aquelles
persones treballadores en situació d’atur que ja no puguin beneficiar-se de cap
subsidi, i que va reduir l’ajut a 400€ (75% del IPREM mensual) i va reforçar la
obligatorietat de participar en activitats de formació í d’acceptar treballs adequats.
A més, s’estableix que no es pot accedir a aquest programa si ja s’ha estat
prèviament perceptor d’algun ajut similar (Renda Activa d’Inserció, PRODI,
PREPARA o Renda agrària). D’aquesta manera, des de l’any 2010 el número de
perceptors d’aquests ajuts ha anat disminuint fins pràcticament desaparèixer,
passant de 249.902 perceptors a l’any 2009 a 70.818 a l’any 2011, 1.057 a l’any
2012, 108 a l’any 2013 i 43 a l’any 2014.
•

RAI (E021032). La Renda Activa d’Inserció o RAI és un ajut dirigit a col·lectius amb
dificultats especials d’inserció laboral: aturats de llarga durada majors de 45 anys,
discapacitats, emigrants retornats i víctimes de violència. Per accedir a la RAI s’ha
d’estar inscrit com a demandant d'ocupació en una oficina de treball, no es poden
tenir ingressos econòmics superiors al 75% del SMI ni individuals ni familiars i no es
pot haver percebut el programa tres vegades seguides. A més, hi ha criteris
addicionals específics per a determinats col·lectius.

•

PAE (E021034). El Programa d’Activació per al Treball o PAE és un ajut de 426 euros
durant 6 mesos per als aturats de llarga durada amb responsabilitats familiars, que
hagin esgotat el PREPARA o RAI, i portin almenys sis mesos sense rebre cap
prestació. El programa ofereix mesures d'orientació, formació, requalificació i/o
reconeixement de l'experiència laboral i té com a objectiu facilitar la reinserció
laboral.

Finalment, cal dir que l’Estat cofinança alguns programes, els quals es poden classificar
en dos blocs, segons si pertanyen al Programa dependència mínim garantit o a
programes socials. L’import del Programa dependència mínim garantit es determina en
funció del nombre de beneficiaris del Sistema d’atenció a la dependència, doncs
correspon al finançament de les prestacions mínimes garantides que ha d’assumir
l’Administració general de l’Estat. D’altra banda, els programes socials inclourien el
finançament del Programa d’assistència integral a dones i menors d’edat víctimes de
violència de gènere, la Gestió de pensions no contributives i el Programa de suport a la
família i la infància. La resta de programes que havien estat cofinançats per part de
l’Estat s’han deixat de finançar en els darrers anys, la qual cosa ha suposat que
l’assignació per a programes socials a Catalunya per part de l’Administració General de
l’Estat s’hagi reduït en un 88,28% en el període 2011-2015.
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Dit això, entre les ajudes estatals no esmentades anteriorment destaquen en el context
d'aquest estudi aquelles prestacions que tenen un impacte directe sobre els ingressos i
despeses de les llars. Entre elles hi figuren, per exemple, diferents beques (E022036,
E054131, E055135) i altres prestacions econòmiques en l'àmbit de l'educació (E056138,
E056141), mesures de promoció social, com la prestació "no econòmica" per cura del
fill, del menor acollit o d'altres familiars (E044117) i programes socials com l'ajuda
econòmica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (E091164) i
les prestacions derivades de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)
(E072157).

2.4 El sistema de protecció social de la Generalitat de
Catalunya
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, configura un sistema de serveis
socials que parteix del principi d’universalitat en l’accés al sistema de serveis socials. La
Llei determina que l’instrument per assegurar l’accés a les prestacions garantides del
Sistema de serveis socials de la població que les necessiti és la Cartera de serveis socials,
formada per 138 prestacions, i aprovada mitjançant el Decret 142/2010, d’11
d’octubre. Una gran part de les diferents ajudes finançades per la Generalitat de
Catalunya està continguda en aquesta carta de serveis socials. No obstant això, la
Generalitat de Catalunya ofereix altres prestacions i serveis més enllà d'aquesta carta
que es centren, per exemple, en l'àmbit de la salut, de l'educació i del transport.
Conjuntament, les ajudes presents a la carta de serveis socials i les altres ajudes
finançades per la Generalitat de Catalunya (íntegrament

o parcialment) es poden

classificar de la següent manera:
•

Pensions no contributives de caràcter social. Entre d’altres, aquest grup de
prestacions inclou pensions assistencials del fons d'assistència social (G012015) i
ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents (G012024).

•

Ajudes per fomentar l'ocupació i la reinserció laboral. Entre els programes amb
polítiques de renda s’hi troben la Renda Mínima d'Inserció (RMI) (G021035) i
diferents programes amb treball i formació (G022037). Així mateix existeixen
diferents programes per fomentar la reinserció laboral de determinats col·lectius,
com per exemple interns en centres penitenciaris i alliberats (G024040, G024041).

•

Ajudes per cobrir necessitats relacionades amb l'habitatge i l'entorn social. Dins
d'aquest grup figuren, d'una banda, prestacions per cobrir les necessitats materials
en l'àmbit de l'habitatge. Per exemple, per poder realitzar el pagament del lloguer o
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hipoteques (G031042, G031046, G031048, G031050, G031051) i per pagar els
subministraments (G032055). D'altra banda, figuren les prestacions relacionades
amb l'entorn social i l'habitatge, dirigides a persones en situació de dependència
(G035066, GE035067), persones amb discapacitat (GE035068) o altres necessitats
físiques especials (G035069, GE035070). Inclouen també els serveis d'acció
educativa i de tutela (G035071, G035073, G035074) i l'atenció a dones en situació
de violència masclista i els seus fills i filles (GE035075, GE035076, GE035077). Cal
esmentar que una gran part de les prestacions relacionades amb l'entorn social i
l'habitatge estan cofinançades pel govern central.
•

Serveis socials i prestacions de caràcter social. Aquesta categoria engloba tant
prestacions per cobrir necessitats materials bàsiques (G042086, G042087, G042088,
G042090, G042092, G045123), serveis i prestacions per a l'atenció a persones amb
dependència (GE043093, G043094, G043095, GE043096, GE043099, G043100,
G043108), discapacitat (G043095, G043097, G043098, G043108), com prestacions i
serveis per atendre les necessitats materials i relacionals de la infància i
l'adolescència (G044110, G044111, G044112, G044113, G044114, G044118,
GE044119, G044120).

•

Prestacions i serveis en l'àmbit de l'educació. Dins d'aquesta categoria es troben les
ajudes econòmiques i serveis de suport educatiu per a diferents nivells educatius,
des de bonificacions i exempcions de preus per escoles Bressol (G051124), fins a
ajudes econòmiques per al menjador i el transport escolar en l'escolarització
obligatòria (G052126, G052127, G052128) i per al transport en l'escolarització no
obligatòria (G053129). També hi figuren diverses ajudes econòmiques per a
l'educació superior universitària, que primordialment consisteixen en una reducció
del preu de la matrícula universitària (G054130, G054132, GE054133). Altres ajudes
educatives abasten ajudes individuals pel menjador (G056137), ajudes per fomentar
l'educació dels fills d'interns i alliberats (G056140) i ofertes educatives per als
menors i joves sota mesura judicial (G056139).

•

Prestacions i serveis en l'àmbit de la salut. Les ajudes compreses en aquesta
categoria són majoritàriament de caràcter socio-sanitari i cobertes per la Seguretat
Social. Entre elles figuren les ajudes dirigides a recuperar diferents despeses
incorregudes, per exemple, en tractaments urgents de caràcter vital (G061147),
tractaments rebuts a l'estranger (G061149), despeses de desplaçament i estades
degudes a tractaments fora de la regió habitual (G061148) i despeses en articles
ortoprotètics (G061150). Així mateix consten els serveis d'atenció socio-sanitària i
mental prestats per centres especialitzats (G061144, G061145) i l'atenció
farmacèutica (G061146).
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•

Ajudes per reduir el preu del transport. Aquesta categoria abasta quatre títols i
targetes que redueixen el preu del transport públic per a determinats col·lectius,
que són el dels menors de 13 anys (GE071152) i de 25 anys (GE071153), el de
famílies nombroses i monoparentals (GE071154) i el de persones aturades
(G071155).

•

Ajudes per fomentar la seguretat i la justícia com, per exemple, l'assistència en
situacions d'emergència (G091163) i el dret a assistència jurídica (G091163,
G092166).

•

Títols acreditatius de la pertinença a determinats col·lectius, que atorguen beneficis
en diversos àmbits. Dins d'aquesta categoria consten els títols acreditatius de la
discapacitat (G101167) i de les famílies monoparentals (G101168) i nombroses
(G101169).

A finals dels anys 80 es va arribar a l’acord d’impulsar sistemes de garantia d’ingressos
mínims per part de les Comunitats Autònomes, coneguts com a salaris socials o Rendes
Mínimes d’Inserció (RMI). Aquests sistemes s’han anat desenvolupant progressivament i
de manera diferenciada a les diverses Comunitats Autònomes, si bé només a País Basc,
Madrid, Catalunya i Navarra es podria parlar realment de l’existència de rendes
mínimes d’inserció assimilables a les existents a pràcticament tots els països de la Unió
Europea. Aquestes rendes representen l’últim recurs al qual poden recórrer aquelles
persones que ja no tenen accés a altres prestacions i van, en general, acompanyades
d’una sèrie d’actuacions o polítiques actives d’inserció, el que va suposar una certa
novetat en el moment de la seva creació.
Arrel de la crisi econòmica, els programes de RMI van augmentar de manera
considerable a les diferents Comunitats Autònomes, de manera que a l’any 2011 el
nombre de famílies perceptores de prestacions d’aquest tipus duplicava el de l’any
2008 (111.077 i 217.358 famílies a Espanya, respectivament). Entre 2011 i 2012, però,
diverses CCAA (entre elles Catalunya) van introduir importants restriccions en les
condicions d’accés, les quanties o la durada d’aquestes prestacions, que van frenar
aquest creixement. En conseqüència, un gran nombre de famílies que les necessitarien,
actualment no tenen accés a aquestes prestacions ni a cap altra. A més, en general, el
nivell d’ingrés garantit per aquest tipus de prestacions no permeten superar els llindars
de risc de pobresa (sí els de pobresa severa), alhora que no tenen en compte
adequadament les diferents necessitats dels diferents tipus de famílies. Concretament,
les quanties amb les quals es complementa la quantia bàsica en funció del nombre de
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membres de la família, no està en relació a l’augment de les necessitats que es produeix
a mesura que augmenta la seva mida (Arriba, 2014).
En el cas concret de Catalunya, a l’any 2011 es va impulsar la reforma de la seva renda
mínima, anomenada PIRMI (G021035), amb l’objectiu de frenar l’augment de
sol·licituds derivat de la crisi econòmica i retallar la despesa. Mitjançant la Llei 7/2011
d’acompanyament de mesures fiscals i financeres, es va canviar la forma d’abonament
del subsidi (de domiciliació bancària a taló nominatiu enviat al domicili del beneficiari).
Amb posterioritat, es va aprovar el Decret 384/2011, que incrementava les condicions
requerides per accedir al PIRMI: augment del temps de residència a Catalunya (a 2
anys), introducció d’un període mínim de 12 mesos de carència d’ingressos per
sol·licitar l’ajut, retallada de la quantia màxima del subsidi (a 641,4 euros al mes,
equivalent al Salari Mínim Interprofessional) i de la durada màxima del subsidi (60
mesos). D’altra banda, es va excloure del programa a aquells col·lectius que no
presentessin una “problemàtica afegida” a la seva situació d’atur. A més, l’exigència del
disseny d’un Pla d’Intervenció (PI) per a cada perceptor, com a requisit previ per accedir
a la RMI, és un factor fortament dissuasiu a l’hora de sol·licitar l’ajut. Com a
conseqüència, els seus nivells de cobertura s’han vist notablement reduïts, deixant un
gran nombre de llars fora del sistema de protecció.
A banda del sistema establert a Catalunya cal dir que, arrel d’una iniciativa legislativa
popular, al Parlament de Catalunya es va discutir i aprovar una resolució per
implementar el que s’ha anomenat una Renda Garantida de Ciutadania a l’any 2017, i
sobre la qual s’ha arribat recentment a un acord per a la seva implantació.

2.5

Principals deficiències del sistema de protecció

social estatal i autonòmic
La descripció dels sistemes de protecció social estatal i autonòmic dels apartats
anteriors permet establir quines són les seves principals limitacions, que fan que el
sistema no garanteixi que les famílies no caiguin per sota del llindar de pobresa.
Concretament, cal destacar les següents:
•

Falta d’un sistema únic de protecció. El fet de que hi hagi diferents tipus de
prestacions, cadascuna dissenyada en base a diferents criteris redistributius i sense
tenir en compte la complementarietat entre elles, fa que sovint es donin situacions
d’inequitat entre famílies amb les mateixes necessitats i que aquestes mesures no
siguin efectives en la reducció de la pobresa.
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•

Nivell de cobertura insuficient. Les diferents condicionalitats i restriccions que s’han
anat imposant per poder rebre les diferents prestacions existents, fan que hi hagi
un gran nombre de llars sense cap font d’ingrés.

•

Nivell insuficient de cobertura de recursos. Els nivells bàsics garantits (aquells que
correspondrien a una llar amb un sol membre) es troben per sota dels llindars de
pobresa, alhora que els increments en funció del nombre de membres no
permeten cobrir les necessitats addicionals de les famílies amb més membres. Per
tant, encara que es tingui accés a les prestacions, això no és cap garantia de que les
necessitats bàsiques de les famílies estiguin cobertes.

•

Inserció laboral com a objectiu. En termes generals, a Europa s’ha anat redefinint
l’objectiu de les polítiques de garantia d’ingressos mínims des de la lluita contra la
pobresa, passant per la integració social, fins a la seva formulació actual com a
política d’inserció laboral. Si bé es considera que la participació en el mercat de
treball és la millor protecció enfront la pobresa, aquest enfocament dels ajuts es
considera una limitació, especialment en no haver anat acompanyat de polítiques
actives d’inserció suficients i efectives.

Cal tenir en compte, a més, que la manca d’evidència sobre els efectes dels sistemes de
garantia d’ingressos mínims ha fet que els governs no apostin clarament per aquest
tipus de polítiques, que sovint s’han considerat com generadores de cronificació i
dependències que desincentiven la recerca de feina. En el següent apartat es farà
referència als possibles efectes d’aquests sistemes i a l’escassa evidència existent en
relació a aquest aspecte.

2.6 El sistema de protecció social a la ciutat de Barcelona
Tal com s’ha vist en la descripció anterior, en termes generals els municipis de més de
20.000 habitants tindrien competències en la provisió de serveis socials, que inclourien
activitats relacionades amb la informació i la coordinació dels serveis socials, la provisió
dels serveis socials bàsics, i la gestió dels serveis socials especialitzats en coordinació
amb la Generalitat i els ens supramunicipals corresponents.
En el cas específic de la ciutat de Barcelona, aquestes competències quedarien
ampliades amb el que estableix l’Article 107 de la Carta Municipal de Barcelona, segons
el qual l'activitat de prestació dels serveis socials ha de contribuir a fer real i efectiva la
igualtat garantint i facilitant a tots els ciutadans l'accés als serveis que tendeixin a
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afavorir un desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat,
especialment en cas de limitacions i mancances. S'ha de promoure la prevenció i
l'eliminació de les causes que menen a la marginació i aconseguir la integració de tots
els ciutadans afavorint la solidaritat i la participació. Amb aquesta finalitat, les funcions
en matèria de serveis socials que es desenvolupen en l'àmbit municipal de Barcelona
són les següents:
a) Elaborar la planificació general, l'aprovació de la qual correspon al Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya.
b) Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis i
els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de
Barcelona.
c) Programar, prestar i gestionar els serveis especialitzats corresponents al tercer
nivell a què es refereix l'article 11.c del Decret legislatiu 17/1994. Si bé aquest
decret ha estat derogat per la Llei 12/2007 de serveis socials, el tercer nivell el
formarien els serveis socials d’atenció especialitzada d’àmbit superior, que
impliquen funcions

de

valoració, diagnòstic, tractament,

recolzament

o

rehabilitació. En aquest nivell d’actuació s’han de prestar, com a mínim, es
següents serveis:
c.1 Àrea d’actuació atenció a la família, infància i adolescència:
c.1.1 Serveis de centres d’acollida.
c.1.2 Serveis de centres residencials d’actuació educativa.
c.1.3 Serveis residencials d’estància limitada per a dones
maltractades.
c.1.4 Servei d’integració familiar.
c.2 Àrea d’actuació atenció a persones amb disminució:
c.2.1 Serveis de valoració i orientació.
c.2.2 Serveis de centre de dia d’atenció especialitzada per a
persones amb disminució.
c.2.3 Serveis de centres residencials per a persones amb
disminució.
c.3 Àrea d’actuació atenció a toxicòmans:
c.3.1 Serveis residencials d’atenció a toxicòmans.
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d) Programar, prestar i gestionar els serveis socials especialitzats corresponents al
segon nivell a què es refereix l'article 11.b del Decret legislatiu 17/1994. Segons
aquest decret, el segon nivell el formen els serveis socials d’atenció especialitzada
de caràcter individual, comunitari, diürn o residencial, que impliquen funcions de
diagnòstic, tractament, recolzament o rehabilitació. En aquest nivell d’actuació
s’han de prestar, com a mínim, els serveis següents:
b.1 Àrea d’actuació atenció a la família, a la infància i adolescència:
b.1.1 Serveis d’atenció a la infància i adolescència.
b.2 Àrea d’actuació atenció a persones amb disminució:
b.2.1 Servei de recolzament a la integració laboral.
b.2.2 Serveis d’atenció precoç.
b.2.3 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb
disminució.
b.2.4 Habitatges amb serveis comuns per a persones amb
disminució.
b.2.5 Serveis de transport adaptat.
b.3 Àrea d’actuació atenció a la tercera edat:
b.3.1 Serveis de centres de dia per a la tercera edat.
b.3.2 Serveis de centres residencials per a la tercera edat.
b.3.3 Habitatges tutelats per a la tercera edat.
b.4 Àrea d’actuació atenció a toxicòmans:
b.4.1 Serveis de centres de dia d’atenció a toxicòmans.
e) Coordinar la prestació de serveis socials corresponents al segon nivell amb els del
mateix nivell prestats per institucions d'iniciativa social o mercantil, d'acord amb les
normes de coordinació que siguin dictades pel Govern de la Generalitat, per a
assolir les previsions de la planificació general, tot respectant el principi
d'autonomia de les entitats privades.
f) Programar, prestar i gestionar els serveis socials d'atenció primària a què es
refereix l'article 11.a del Decret legislatiu 17/1994, i també fer-ne la zonificació i la
instal·lació. Segons aquest decret, els serveis socials d’atenció primària
correspondrien al primer nivell d’atenció social i inclou, com a mínim, els següents
serveis:
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a.1 Serveis bàsics d’atenció social primària.
a.2 Serveis d’atenció domiciliària.
a.3 Serveis residencials d’estança limitada.
a.4 Serveis de menjador.
a.5 Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària.
a.6 Serveis de centres oberts per a nens i adolescents.
g) Coordinar la prestació dels serveis socials corresponents al primer nivell amb els del
mateix nivell prestats per institucions d'iniciativa social o mercantil, d'acord amb les
normes de coordinació que siguin dictades pel Govern de la Generalitat, amb la
finalitat d'assolir les previsions de la planificació general, tot respectant el principi
d'autonomia de les entitats privades.
h) Organitzar la informació als ciutadans i proporcionar el suport informatiu,
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis
socials.
Aquestes funcions quedarien recollides al primer eix del Pla d’Actuació Municipal 20162019 de la ciutat de Barcelona, que és, precisament, garantir els drets fonamentals i
socials a la ciutat. Els serveis que ofereix l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit dels
serveis socials queden recollits en el seu catàleg de serveis i recursos específics.
Aquestes ajudes abasten tant serveis que no influeixen directament sobre l'economia
de les llars, com a serveis que sí que influeixen sobre les despeses i ingressos de les
llars, i per la qual cosa són d'interès especial en el context d'aquest estudi. Aquests
serveis es troben classificats en diferents àmbits d’actuació o temàtiques:
•

Serveis socials per a la població en general. A més de diversos serveis socials que no
tenen un impacte directe sobre l'economia dels ciutadans com, per exemple,
diferents serveis d'informació, orientació i assessorament, dins d'aquest grup
destaquen com a serveis amb implicacions econòmiques a nivell de la llar els serveis
d'atenció a les emergències socials (B045121) i d'atenció a les urgències socials
(B045122), ajudes per al subministrament de l'aigua (A032053) i ajudes d'inclusió
per a la pobresa energètica (B032052).

•

Serveis socials per a la infància i l’adolescència. Els serveis i prestacions amb
implicacions econòmiques inclosos en aquesta categoria són, per exemple, els ajuts
econòmics per a infants (B044115) i el Fons d'Infància 0-16 amb la “Targeta
Barcelona Solidària” (B044116).
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•

Serveis socials per l’atenció a la dependència. Entre d’altres, aquest grup comprèn
ajudes com el servei d'ajuda a domicili, que inclou atenció personal i neteja de la llar
(B043103), àpats a domicili (B043104), els centres de dia (B043109) i el servei de
teleassistència (B043105, B043106).

•

Serveis socials per a la població immigrant. Si bé l'Ajuntament de Barcelona presta
diferents serveis d'informació i atenció a la població immigrant, com el Servei
d’Atenció a immigrants, estrangers i refugiats i sessions informatives per a persones
nouvingudes a Barcelona, aquests serveis no influeixen directament sobre
l'economia de les llars.

•

Serveis socials per a persones amb discapacitat. Aquesta categoria abasta ajuts
similars als d’atenció a la dependència, com el servei d'ajuda a domicili, que inclou
l’atenció personal i neteja de la llar (B043103), àpats a domicili (B043104) i el servei
de teleassistència (B043105, B043106).

•

Serveis socials per a les persones grans. Dins d'aquesta categoria es troben el servei
d'ajuda a domicili, que inclou l’atenció personal i neteja de la llar (B043103), àpats a
domicili (B043104), el servei de teleassistència (B043105, B043106), el servei
d’Atenció Urgent a la Vellesa (SAUV) (B043107), habitatges amb serveis per a
persones grans (B041080), ajudes econòmiques per a viatges amb el Programa de
Viatges per a la Gent Gran (B081161) i la Targeta Rosa Reduïda (B101170) i Gratuïta
(B101171). A més, l'Ajuntament de Barcelona ofereix diferents serveis residencials a
les persones grans, entre les quals destaquen les residències per a persones grans
(B041078), apartaments tutelats per a persones grans (B041079), ajuts per al
lloguer d'habitatges amb serveis per a Gent Gran (B041081), ajuts per a centres de
gent gran (B041082) i àpats en companyia (B041083).

•

Serveis socials per a la població vulnerable. En aquest grup, els principals serveis amb
un impacte sobre l'economia de les llars són el servei d'acolliment residencial
temporal per a persones sense sostre (B041084), els menjadors socials (B042089),
el servei d’habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu (B041085), el
servei de suport per a l'accés a l'habitatge de lloguer privat i/o social (B031045), el
servei de magatzem i custòdia de béns per desnonament judicial (B034065) i el
servei de millora i manteniment de la llar (B032054).

•

Serveis socials per a la joventut. Si bé hi ha diversos serveis d'informació i
assessorament compresos en aquesta categoria, cap d'ells té un impacte directe
sobre els ingressos i despeses de les llars.

•

Serveis socials per a la dona. Si bé l'Ajuntament de Barcelona ofereix diferents
serveis d'informació i atenció a les dones, per exemple el Servei d'Informació i
Atenció a les Dones (PIAD) i el Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l'Agència
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ABITS, la majoria d'aquests serveis no influeixen directament sobre l'economia de
les llars. Dit això, el dispositiu d'atenció en situacions de violència masclista
(B091165) és una excepció.
A més, l’Ajuntament de Barcelona presta diferents serveis i atorga prestacions per
promoure el dret de disposar d'un habitatge digne. Aquestes ajudes estan reflectides en
el“Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016 – 2025” i algunes d'elles estan
facilitades pels serveis socials. Entre aquestes ajudes figuren diferents mesures per al
pagament del lloguer i d'hipoteques com, per exemple, les prestacions permanents per
al pagament del lloguer, prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament
del lloguer o de les quotes hipotecàries i subvencions per al pagament del lloguer
(B031043, B031047, B031044); o el fons econòmic destinat a atendre les famílies que
tenen deutes d’habitatge (B031049). D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona dona
diferents ajuts per al pagament de subministraments i el manteniment de la llar. Si bé
algunes d'aquestes ajudes ja han estat esmentades a l'apartat anterior, com les ajudes
per al subministrament d'aigua (A032053) i ajudes per a la millora i el manteniment de
la llar (B032054), altres ajudes d'aquest grup abasten ajuts d’inclusió per a la pobresa
energètica (B032052) i ajuts a la rehabilitació (B032056). Un altre eix d'actuació el
representen els diferents ajuts vinculats als desnonaments, que entre d’altres abasten
el servei de magatzem i custòdia de béns per desnonament judicial ja esmentat
anteriorment (B034065) i exempcions de l'impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per a les transmissions realitzades com a
resultat de la dació en pagament i en execucions hipotecàries (B034063).
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona subvenciona diversos serveis i ofereix tarifes
socials per promoure objectius específics per a determinats col·lectius. En l'àmbit de
l'educació cal esmentar les bonificacions per a l'escolaritat i l'alimentació a les escoles
bressol municipals (B051125), les bonificacions als preus públics d'escolaritat dels
Escoles Municipals de Música (B056142) i les bonificacions als preus públics
d'escolaritat del Conservatori Municipal de Música (B056143). En l’àmbit del pagament
d’impostos, destaquen les subvencions de l'impost sobre béns immobles dirigides a
persones amb

pocs

recursos

(B033058), persones vídues

(B033061), famílies

nombroses (B033059) i famílies monoparentals (B033060). Així mateix, les exempcions
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (B072156) i les exempcions de taxes per
l'estacionament regulat de vehicles a la via pública (B072158) tenen l'objectiu de
promoure la mobilitat de les persones amb discapacitat. Per promoure la cultura,
l’esport i el lleure no hi ha només ajuts a les persones aturades i altres col·lectius

26

determinats en les quotes dels centres cívics i instal·lacions esportives municipals
(B081159), sinó també subvencions a les entrades a museus municipals (B081160).
Finalment, amb la intenció d'impulsar l’emprenedoria i l’autoocupació, l'Ajuntament de
Barcelona atorga subvencions per a nous autònoms (B023039).
Per tant, queda patent com la millora de la protecció social és una de les prioritats de
l’Ajuntament de Barcelona per als propers anys. Val a dir que moltes d’aquestes
activitats es porten a terme en xarxa amb la participació de nombroses entitats, entre
les quals cal destacar el paper de Creu Roja, Càritas i el Banc dels Aliments.

3 MARC DE REFERÈNCIA
3.1 Definició de renda mínima garantida
Resulta difícil establir una definició clara de renda mínima garantida, en el sentit de que
diferents termes molt semblants són utilitzats per referir-se a conceptes semblants, que
comparteixen algunes característiques fonamentals alhora que es diferencien en
d’altres. Així, és comú parlar de rendes mínimes, rendes bàsiques, rendes de
ciutadania... Una definició molt àmplia, que permet incloure els aspectes comuns de les
diferents aproximacions, seria que la renda mínima garantida és un mecanisme que
assegura que cada ciutadà disposa d’uns ingressos mínims incondicionats. Un altre
aspecte comú entre les diferents definicions és que és el sector públic l’encarregat de
garantir aquesta renda mínima.
En termes generals, les característiques que defineixen els diferents models i propostes
de renda mínima són les següents:
• Universalitat. Una diferència clau entre una renda mínima garantida i una renda

bàsica és com es defineix el col·lectiu perceptor. En el cas de la renda bàsica, aquesta
es dirigeix a tota la ciutadania (excloent en alguns casos a certs col·lectius en base al
seu temps de residència al país o altres característiques), independentment de quin
sigui el seu nivell de renda. En canvi, quan es parla de renda mínima garantida,
habitualment es fa referència a que el govern garanteix que el perceptor assoleixi un
determinat nivell d’ingressos en el cas de que la seva renda sigui inferior a aquest
nivell. Per tant, el govern només proporciona la diferència entre la renda del
perceptor i la renda mínima garantida, i es perd el dret a rebre aquesta prestació en
el moment en que els ingressos superen aquest mínim garantit. No obstant, aquesta
diferenciació no sempre és clara a la literatura.
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Un dels principals arguments a favor de la universalització de la renda garantida és
que permet reduir els costos administratius de la seva implantació, la qual cosa pot
compensar el major volum de despesa que se’n derivaria.
• Nivell de renda que es pretén garantir. Mentre que alguns enfocaments defensen que

la renda mínima garantida ha de cobrir les despeses necessàries per cobrir les
necessitats més bàsiques de subsidència, altres enfocaments estan a favor d’una
cobertura més àmplia, per tal de promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social.
• Complementarietat amb altres prestacions. Un factor que també permet diferenciar

entre diferents esquemes de renda mínima garantida és si aquesta substitueix o no
la resta de prestacions i ajuts socials existents en un territori, ja sigui de manera total
o parcial. Entre els arguments a favor d’una renda mínima garantida complementària
d’altres prestacions socials existents, es troba el fet que d’aquesta manera es
promou la igualtat d’oportunitats, doncs permetria protegir en major mesura als
col·lectius més vulnerables que a la resta de la població. Si bé es pot argumentar que
la introducció d’una renda mínima garantida substitutiva de la resta de prestacions
socials permetria millorar la igualtat normativa entre diferents col·lectius, la igualtat
d’oportunitats podria fins i tot disminuir en aquest context, la qual cosa seria poc
desitjable i políticament poc justificable. Naturalment, aquest debat aniria molt lligat
al llindar de renda que es pretén garantir, doncs si el volum garantit és suficientment
elevat per cobrir les necessitats de tots els col·lectius, fins i tot els més vulnerables, la
substituibilitat de les prestacions podria estar més justificada. No obstant, la despesa
pública associada podria ser més elevada que el que els governs poden estar
disposats o en condicions de destinar a aquesta finalitat.
Un segon argument a favor d’una renda mínima garantida que fos complementària
de la resta de prestacions socials és que la seva introducció representaria un canvi
més gradual respecte al sistema existent, i per tant políticament més viable que una
renda mínima garantida que substituís totes les prestacions existents, o fins i tot
determinats serveis socials, com per exemple la sanitat pública. Això seria
especialment cert en els casos dels països amb diferents nivells de govern
encarregats de la provisió dels serveis i prestacions socials, en que la coordinació
entre ells per eliminar i substituir les prestacions socials existents seria poc viable.
• Definició de la unitat perceptora. A la literatura especialitzada existeixen

discrepàncies respecte a si la unitat perceptora de la renda mínima garantida han de
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ser les persones individualment o les llars. Els dos arguments principals a favor dels
individus com a unitat perceptora són que cada persona per si mateixa ha de tenir
dret a la renda mínima garantida i que, altrament, es creen dependències familiars
poc desitjables. D’altra banda, l’argument clau a favor de que la renda mínima
garantida prengui com a unitat de referència la llar és que el cost de la vida per
individu és decreixent amb la mida de la llar.

3.2 Antecedents històrics en la teoria econòmica
La proposta d’implantar un sistema de garantia d’ingressos és molt antiga a la literatura,
i possiblement l’origen dels sistemes de protecció social actuals i de moltes de les
propostes actuals. Així, si bé les propostes que trobem a la literatura difereixen pel que
fa als diferents punts esmentats a l’apartat anterior (especialment el seu volum, la seva
complementarietat amb altres fonts d’ingrés i la seva nomenclatura), totes tenen com a
finalitat garantir uns ingressos mínims incondicionals per a la població.
Un aspecte molt destacable, a més, és que aquest tipus de proposta ha rebut al llarg de
la història el recolzament de tot l’espectre polític, si bé els objectius de les seves
propostes eren clarament diferents (Reed i Lansley, 2016). Així, l’esquerra ha vist els
esquemes de garantia d’ingressos com una eina per millorar la justícia social, ja que
s’estableixen uns ingressos mínims robustos que permeten reduir la pobresa i la
desigualtat. Així mateix, molts d’ells veuen els esquemes de garantia d’ingressos com
una forma de reconèixer que tots els ciutadans tenen dret a reclamar una part mínima
de l’ingrés nacional. Aquesta idea és fonamentalment democràtica i igualitària, i pretén
promoure tant la seguretat econòmica com la llibertat personal efectiva.
Els pensadors de dretes han recolzat els sistemes de garantia d’ingressos com a
mecanismes per reduir l’acció estatal en altres àmbits, proporcionant alhora uns
ingressos mínims i la llibertat per decidir com gastar-los als seus perceptors. És a dir,
veuen aquest tipus d’intervenció estatal com menys distorsionadora de l’economia, o
menys generadora d’ineficiències.
En aquest apartat es presentaran els autors les aportacions dels quals destaquen per la
seva influència en el debat actual. No obstant, cal tenir en compte que aquest llistat no
és exhaustiu, sinó que només és una referència a les idees dels principals antecedents
històrics relacionats amb la garantia d’ingressos mínims:
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• Thomas Paine (1737-1809). Thomas Paine, que és considerat un dels fundadors dels

Estats Units, considerava a la seva publicació “Justícia Agrària” que la terra era com
un patrimoni comú de la humanitat, i proposava que els propietaris paguessin un
lloguer de la terra a un fons nacional (Basic Income Action, 2016). Així mateix, va
proposar que cada ciutadà revés un pagament en efectiu als 21 anys (pagament
únic) i pagaments anuals a partir dels 50 anys. Paine considerava que aquests
pagaments eren un dret i no una caritat, ja que compensaven parcialment per la
pèrdua de l’herència natural que patien les persones per l’existència de la propietat
privada. Per tant, la proposta de Paine es podria considerar com una proposta d’una
renda bàsica universal.
• William Henry Beveridge (1879-1963). William Henry Beveridge, que era un

economista i polític britànic, figura entre els principals responsables de la creació de
plans de protecció social més avançats. El seu informe “Seguretat Social i serveis
relacionats” de 1942 va ser la base per a la constitució de l’estat del benestar
implementat a Anglaterra després de la Segona Guerra Mundial. També destaca la
seva obra “Plena ocupació en una societat lliure” de 1944. La idea clau era la creació
d’una assegurança social que proporcionés un mínim de renda als ciutadans que es
trobessin en situacions imprevistes, com l’atur, l’enfermetat o un accident. A més,
proposava que el sistema de seguretat social inclogués ajuts per atendre als
depenents, millorar la salut i les condicions laborals, i preservar els llocs de treball
(Vara, 2016). Més concretament, Beveridge proposava la creació d’una taxa de
subsistència, que substituís els sistemes d’ajuts socials existents. Aquesta taxa de
subsistència es pot considerar una forma de renda mínima garantida, doncs establia
que els ingressos totals dels perceptors havien d’arribar a un llindar determinat. Per
tant, només tenien dret a rebre l’ajut els ciutadans amb ingressos inferiors a aquest
llindar.
• Friedrich August von Hayek (1899-1992). Friedrich August von Hayek, que forma part

dels principals pensadors liberals del segle XX, en el seu llibre “Caminode
servidumbre” de 1944 va promoure la idea de proveir a les persones amb la
seguretat d’una renda mínima. En la seva opinió, era necessari que es proporcionés
una renda mínima a les persones perquè poguessin tenir accés als béns bàsics com
l’alimentació, l’habitatge, la roba, l’atenció sanitària i per preservar la seva capacitat
de treballar. Des del punt de vista d’Hayek, aquesta renda mínima promouria la
llibertat dels individus i reduiria les dependències en els intercanvis econòmics (Vara,
2016).
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• Milton Friedman (1912-2006). Milton Friedman va proposar l’abolició dels sistemes

de prestacions socials existents i els impostos proporcionals que tenien com a
objectiu la redistribució de la renda, i va proposar un esquema d’impost únic amb un
mínim exempt, i un impost negatiu que es pagaria a les persones que tinguessin una
renda inferior a aquest mínim exempt. Aquest impost es calcularia com el 50 per
cent de la diferència entre el mínim exempt i els ingressos de la unitat familiar, de
manera que els ingressos totals de les famílies augmenten amb les rendes del treball
(Vara, 2016). Si bé el mecanisme d’un impost negatiu és diferent del d’una renda
mínima o bàsica, la seva funció és la mateixa, doncs és proveir d’uns ingressos
mínims a la població. Des del punt de vista de Friedman, un impost negatiu sobre la
renda permetria garantir uns ingressos mínims a la població amb independència de
les raons de les seves necessitats, i a la vegada preservar la independència, els drets
de privacitat i l’incentiu a treballar de les persones (Unconditional Basic Income
Europe, 2016).
• Paul Samuelson (1915-2009). Paul Samuelson, que va contribuir a la sistematització i

formalització de les ciències econòmiques, va ser un gran defensor de l’Estat del
Benestar, la redistribució de la renda i la disminució de la pobresa. Segons
Samuelson aquests tres elements eren imprescindibles per facilitar un nivell de vida
acceptable per als col·lectius més vulnerables, tot i que podrien estar en conflicte
amb l’assignació eficient dels recursos (Vara, 2016). A l’any 1968, conjuntament amb
John Kenneth Galbraith, Robert Lapman, Harold Watts y James Tobin, va publicar
una carta adreçada al Congrés dels Estats Units demanant la creació d’un sistema
d’ingressos mínims i complements de renda (Unconditional Basic Income Europe,
2016).
• James Tobin (1918-2002). Conjuntament amb altres economistes de pensament

liberal, James Tobin va escriure una sèrie d’assaigs per promoure la idea d’una renda
mínima garantida com a alternativa superior als sistemes de protecció social
existents en aquell moment a Estats Units. Sobretot, Tobin argumentava que una
renda mínima crearia menys dependència que les prestacions socials de l’Estat del
Benestar. A més, insistia en que aquesta havia de ser més generosa que les
prestacions existents per tal de reduir la pobresa (Basic Income Earth Network,
2016). En un dels seus assaigs, Tobin defensa la implantació d’un Impost Negatiu
sobre la Renda com un model adequat per proporcionar una renda bàsica.
Concretament, el seu principal avantatge seria que es tractaria d’una modificació de
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l’impost sobre la renda ja existent, per tal de tenir en compte també algunes
característiques de la llar en el seu càlcul.
• Martin Luther King Jr (1929-1968). Martin Luther King es va expressar a favor d’un

esquema d’ingressos mínims, argumentant que era necessari per frenar la pobresa.
Entre altres efectes, va destacar l’efecte psicològic que genera la garantia d’ingressos
a la població. També va mencionar conceptes com la dignitat de les persones, i la
certesa de disposar dels medis necessaris per gestionar la seva pròpia vida
(Unconditional Basic Income Europe, 2016).
• Anthony Barnes Atkinson (1944). Anthony Barnes Atkinson ha dedicat una part

substancial de la seva recerca econòmica a investigar temes de pobresa i exclusió
social. A l’any 1996 va proposar una renda de participació, un concepte entre la
renda bàsica i la renda del treball. La renda de participació proposada proporciona,
d’una banda, el dret de tots els individus a uns ingressos garantits; d’altra banda,
però, requereix a canvi la seva participació en activitats socialment útils. Aquestes
activitats inclouen activitats tant a dins com a fora del mercat laboral, com
l’acompanyament a persones, activitats de voluntariat, participació en la formació
d’altres persones o estudiar per tal d’ampliar coneixements en alguna àrea que
contribueixi a la societat.
Altres referències que caldria esmentar, anteriors a Tomas Paine, són Thomas Spence,
Charles Fourier, Herbert Spencer i Henry George; i pensadors contemporanis, Philippe
Van Parijs i Yannick Vanderborght (Raventós, 2016).

3.3 Experiències de garantia d’ingressos
En aquest apartat es farà un recull de les experiències més destacades en relació a la
implantació de sistemes de garantia d’ingressos, si bé cal destacar el fet de que les
experiències nacionals i internacionals d’implantació d’una renda mínima tal com s’ha
definit als apartats anteriors són escasses, per no dir inexistents.
Es presenta el model d'Alaska, perquè és l'exemple més semblant a una Renda Bàsica
Universal implantat a nivell estatal, i perquè destaca en el seu grau d'antiguitat,
universalitat i protecció institucional. Així mateix, es presenten els casos de Finlàndia,
perquè és un experiment de gran actualitat, i el més ampli executat a nivell nacional,
sobre la introducció d'una Renda Bàsica Universal; i Canadà, on s’està duent a terme un
estudi pilot basat en un model d'impost negatiu sobre la Renda. Finalment, es descriuen
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en més detall els sistemes de garantia d’ingressos existents al País Basc, que disposa de
l'esquema de garantia d'ingressos mínims amb major cobertura en l'àmbit d'Espanya; i
València.
Alaska
Alaska disposa d'un fons permanent que opera amb una part significativa dels fons
procedents de l'explotació de minerals i petroli, amb l'objectiu de beneficiar als
residents actuals i generacions futures. Des de 1982, el Fons Permanent d'Alaska paga
un dividend anual a cada resident. El fons és el més semblant a una Renda Bàsica
Universal que existeix al món, ja que és una renda anual atorgada a cada resident de
l'estat, de manera incondicional i independentment de les seves característiques socioeconòmiques. El principal requisit per obtenir el dividend anual és una residència
mínima a Alaska d’un any. Cal destacar l'alt grau de protecció institucional del fons, atès
que està consagrat en la constitució. Així mateix, el cas d'Alaska il·lustra com es pot
combinar la tributació de recursos naturals amb esquemes de garantia d'ingressos.
La constitució de l'estat va ser esmenada i el fons va ser creat a l’any 1976 de cara a un
augment significatiu en la capacitat extractiva de petroli, i el fons va ser dissenyat de
manera que almenys el 25% dels diners generats pel petroli es destinessin al fons. Els
diners del fons s'inverteixen en una cartera diversa, administrada per una empresa
semi-independent. L'import del dividend anual varia, ja que es calcula en funció del
rendiment mitjà del fons en els últims cinc anys. El pagament inicial a l’any 1982 va ser
d’un import de 1.000 dòlars per persona, mentre que a l’any 1983 es pagava un import
anual de 386 dòlars per resident. A l’any 2015, el dividend anual va tenir un valor de
2.072 dòlars i a l’any 2016 va tenir un valor de 1.022 dòlars per persona.
Diversos estudis suggereixen que l'atorgament del dividend anual ha contribuït de
manera significativa a prevenir un augment en la desigualtat d'ingressos i la pobresa a
Alaska. Per exemple, en un dels primers estudis sobre l'impacte socio-econòmic dels
dividends, Scott Goldsmith (2010) va concloure que el fons tenia un rol clau en el fet
que Alaska va ser l'únic estat dels Estats Units en el qual els ingressos dels 20% més
pobres de la població van augmentar a una taxa superior que els ingressos dels 20%
més rics de la població. En canvi, en els altres estats els ingressos dels 20% més rics van
créixer a taxes superiors o similars als dels 20% més pobres. Així mateix, l'estudi de
Goldsmith (2010) va destacar que el fons ha previngut que moltes persones caiguessin
per sota del llindar de la pobresa, sobretot en les parts rurals d'Alaska, on l'ocupació
remunerada és escassa.
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Finlàndia
A principis de 2017, Finlàndia ha iniciat l'experiment de Renda Bàsica Universal més
ampli a nivell nacional que s'ha observat fins ara, convertint Finlàndia en el primer país
europeu en pagar als seus ciutadans aturats un ingrés mensual bàsic de 560 euros. Els
principals objectius d’aquesta política, iniciada només de manera experimental, són
augmentar l'ocupació i reduir la pobresa i la burocràcia. L'agència governamental KELA,
que és la institució responsable dels beneficis socials a Finlàndia, ha triat aleatòriament
2.000 persones que rebran subsidis de desocupació. A partir de l'1 de gener de 2017,
les persones triades reben 560 euros cada mes, de manera incondicional i sense
necessitat d'informar sobre com ho gasten. L'experiment durarà fins a finals de 2018
(KELA, 2016).
Una de les motivacions principals de l'experiment és estudiar si la Renda Bàsica és un
instrument adequat per augmentar l'incentiu a treballar de les persones aturades.
Sobretot, es vol reduir la por dels aturats que l'execució d'un treball nou d'ingressos
baixos o de curta durada pugui reduir els seus ingressos després d'impostos. Per a això,
la clau és que els participants segueixin obtenint la renda bàsica encara que exerceixin
treballs nous i que la renda bàsica estigui exempta d'impostos. Així mateix, els resultats
de l'experiment han de permetre treure conclusions sobre com es pot redissenyar el
sistema de la seguretat social per adaptar-se a la naturalesa canviant del mercat laboral,
per promoure la participació activa de les persones al mercat laboral i augmentar el seu
incentiu a treballar, i per reduir la burocràcia i simplificar el sistema de les prestacions
socials.
L'experiment està dissenyat de manera que assegura que cap dels participants pateixi
conseqüències financeres adverses. Els receptors de la renda bàsica poden reclamar
qualsevol benefici al que tenen dret com ho farien normalment. L'import d'aquesta
renda bàsica es dedueix dels altres beneficis que reben els participants de l'experiment,
de manera que la suma restant (després de la deducció) es paga a la persona
addicionalment a l'ingrés bàsic. Així mateix, l'ingrés bàsic està exempt d'impostos, fins i
tot si troben treball i guanyen un salari addicional a ell.
Canadà, Ontàrio
La província canadenca d’Ontàrio també està preparant la introducció d'un nou
esquema de garantia d'ingressos a nivell experimental. S'espera que el govern comenci
l'estudi pilot a la primavera de 2017, després de consultar el seu disseny amb el públic
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entre novembre de 2016 i gener de 2017. Encara que els detalls definitius de
l'experiment no són coneguts encara, un document de debat sobre l'experiment
publicat a l’any 2016 pel conseller principal del projecte, Hugh Segal, dóna una bona
orientació de les probables característiques de l'experiment a Ontàrio (Segal, 2016).
La motivació principal de l'estudi pilot consisteix en donar respostes a les següents
preguntes: existeixen formes més eficients i més humanes - amb major respecte per als
drets individuals, i sense fomentar un creixement de la burocràcia i l'estigmatització per reduir la pobresa i incentivar la presa de decisions individuals? Per generar les
dades necessàries per poder donar resposta a aquestes preguntes, Segal proposa
aplicar diferents dissenys experimentals. Aquests inclouen un assaig de control en un
centre urbà, en el qual a diferents grups de participants se'ls atorga la renda bàsica en
diferents modalitats; i un altre disseny en el qual la renda bàsica s'atorgaria a la totalitat
de diferents poblacions determinades.
En el document de debat, Segal proposa estructurar la renda bàsica com un esquema
d'Impost Negatiu sobre la Renda (INR), en el qual l'import atorgat a les persones
disminueix per a les persones amb ingressos alts. El govern complementaria els
ingressos dels participants de l'experiment si els seus ingressos són inferiors a un llindar
establert. Les persones que guanyen ingressos majors al llindar crític o rebran un ingrés
bàsic més reduït que els que tenen ingressos inferiors, o, depenent dels ingressos, no
rebran cap complement en absolut. Segal proposa un esquema d’INR, i no un esquema
de Renda Bàsica Universal, per dues raons. Primer, Segal opina que un pilot sobre un
esquema INR permet treure conclusions noves, ja que no s'ha dut a terme un
experiment sobre aquest tipus d'esquema amb anterioritat. Segon, Segal creu que una
Renda Bàsica Universal, a diferència d'un esquema INR o Renda Mínima Garantida,
suposaria un cost fiscal massa elevat per a Canadà.
Segal proposa atorgar la renda bàsica, o el INR, a nivell individual, de manera que cada
resident entre 18 i 65 anys rebria el complement. Persones amb fills rebrien un
suplement a la seva renda bàsica, que s'ajustaria a la grandària i els ingressos de la
família. Les persones majors de 65 anys estarien exemptes del pilot perquè ja disposen
d'una garantia d'ingressos molt àmplia. Cal destacar que, de fet, els resultats positius
observats de la implementació d'una garantia d'ingressos per als majors de 65 anys
començant en els anys setanta ha contribuït a fomentar el suport per a un esquema de
garantia d'ingressos més generalitzat a Canadà. Hi ha prou evidència que aquesta
garantia d'ingressos per a la gent gran ha contribuït a reduir la pobresa, la inseguretat
alimentària i l'ús d'habitatges inadequats, i que ha millorat la salut dels beneficiaris.
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Per a l'estudi pilot actual, Segal proposa un llindar crític de 1.320 dòlars canadencs al
mes. Per a persones amb discapacitat es proposa un llindar més elevat, de 1.820 dòlars
canadencs mensuals. Segons la proposició de Segal, la renda bàsica reemplaçaria les
prestacions socials existents només parcialment, i no totalment. Les prestacions a
substituir serien les de Ontario Works i del Ontario Disability Support Program, que
principalment són prestacions econòmiques per poder satisfer les necessitats bàsiques i
les necessitats econòmiques específiques associades a una discapacitat. Segal destaca
que, pel contrari, les altres prestacions, i sobretot les que no estan relacionades amb la
pobresa, s'haurien que mantenir durant el pilot.
Espanya, País Basc
En el context espanyol, la literatura especialitzada acostuma a identificar el model de
renda mínima d'inserció basca, la Renda de Garantia d'Ingressos (RGI), com el sistema
amb major cobertura econòmica per a les persones amb poc recursos (De la Cal
Barredo, 2015; Laparra, 2004; González, 2013).
La RGI és una ajuda econòmica del Servei Basc d'Ocupació per a persones i famílies amb
ingressos insuficients i en risc d'exclusió social. La RGI es pot considerar com un
esquema de Renda Mínima Garantida, ja que la RGI és una prestació complementària
als ingressos d'una unitat familiar. L'import del complement depèn dels ingressos
mensuals de cada família, que es descompten d'unes quanties màximes establertes, i
que són equivalents al concepte del llindar de la Renda Mínima Garantida. És a dir,
l'import del complement és igual a la diferència entre les quanties màximes i els
ingressos familiars.
De la RGI no solament es poden beneficiar les persones aturades, sinó que també es
dirigeix a totes les persones residents al País Basc, incloent treballadors, pensionistes o
immigrants, amb recursos insuficients i que acrediten els requisits necessaris. Aquest
aspecte és fonamentalment diferent de la majoria dels models de renda mínima
d'inserció de les altres Comunitats Autònomes, ja que acostumen a ser subsidiàries a
altres prestacions socials, el que significa que els seus sol·licitants solament tenen un
dret d'accedir a elles després d'haver esgotat totes les altres opcions de prestació social
(Zalakain, 2014). A l’any 2016, les quanties màximes mensuals de la RGI en la categoria
general establertes eren 625,58 euros per a una unitat de convivència amb un membre.
Les quantitats màximes per a unitats de dos i tres o més membres eren 803,31 euros i
888,62 euros, respectivament. Aquestes quantitats màximes eren més elevades en la
categoria dels pensionistes, des de 710,90 euros mensuals fins a 959,70 euros
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mensuals. Segons un estudi de De la Cal Barredo (2015), a l’any 2013 la RGI basca cobria
34 de cada 1.000 habitants, amb un total del 74.528 receptors. Així mateix, diversos
estudis emfatitzen que el sistema basc disposa d'alguns elements complementaris a la
RGI, com per exemple la prestació complementària d'habitatge (PCV), que també són
molt importants en millorar el grau de protecció (De la Cal Barredo, 2015).
Es pot observar que la cobertura de la RGI basca excedeix sensitivament la cobertura
mitjana en el total del país, que era de 5,48 de cada 1.000 habitants a l’any 2013. Per
comparar, a l’any 2013 Navarra era la segona Comunitat Autònoma amb la cobertura
més àmplia, cobrint 14,70 de cada 1.000 habitants, mentre que Castella la Manxa tenia
la menor cobertura, amb 0,62 de cada 1.000 habitants (De la Cal Barredo, 2015). No
obstant això, encara que el sistema basc té la major cobertura de les diferents rendes
mínimes d'inserció a Espanya, i hi ha evidències empíriques sobre el seu paper efectiu
en la reducció de la pobresa, la RGI té algunes limitacions. Segons un estudi de González
(2013) els problemes de la pobresa en la dimensió d'ingressos persisteixen en la
Comunitat Autònoma Basca, malgrat l'existència de la RGI. González (2013) explica que
aquesta limitació radica, d'una banda, en el fet que la RGI exclou a determinats
col·lectius, per exemple, a causa de requisits d'edat i residència; i d'altra banda, en el fet
que les situacions de major necessitat econòmica han augmentat, la qual cosa ha
provocat que en alguns casos sol·licitants amb dret a les prestacions de RGI/PCV
queden fora d'aquestes durant un període de temps.
España, València
Mentre que el model basc consta de gairebé tres dècades d'antiguitat, recentment
s'han impulsat algunes noves iniciatives en l'àmbit d'Espanya per millorar la garantia
d'ingressos. Aquestes iniciatives, en part, es poden entendre com a intent de donar una
resposta als efectes adversos de la crisi econòmica que va començar a l’any 2008 sobre
el mercat laboral i la situació social de la població. Una iniciativa recent destacable és
l'avantprojecte de llei per a la nova renda valenciana d'inclusió, que probablement
s'introduirà i reemplaçarà la renda garantida de ciutadania en el 2017. La nova renda
valenciana d'inclusió proposa augmentar l'import de la prestació i reduir els requisits
per accedir a l'ajuda de manera que augmenta substancialment el seu grau
d'universalisme i cobertura, de manera que evoluciona en la direcció d'una renda
bàsica.
Concretament, l'avantprojecte llei augmenta la quantia de l'ajuda i estableix dues
modalitats. La primera modalitat representa una renda complementària als ingressos de
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treball i altres prestacions socials inferiors al 80% del salari interprofessional, per
atendre a les persones que treballen però que es troben en una situació de pobresa. En
aquesta modalitat es fixen diferents models per determinar l'import de manera que en
cap cas s'excedeix el topall establert per l'Estat. La segona modalitat, que és d'inclusió
social, fixa una quantitat mensual de 531 euros per als receptors que estiguin seguint
un itinerari de seguiment o inserció, i una quantitat mensual de 266 euros mensuals per
als receptors que no segueixen aquest itinerari. L'import de 531 euros per a persones
amb itinerari d'inserció és significativament superior a l'import anterior, de 385 euros
mensuals.
Així mateix, l'avantprojecte de llei proposa que la nova renda tindrà caràcter indefinit
mentre que la situació del receptor segueixi inalterada. Anteriorment, el límit màxim
era de tres anys amb carència de dos, i cada mig any calia renovar la sol·licitud. A més,
s'ha proposat flexibilitzar els requisits d'accés: l'edat mínima per accedir s'ha reduït de
25 a 18 anys, els anys requerits d'empadronament a la Comunitat Valenciana s'han
disminuït de dos a un i es pot compartir residència sense perdre accés a l'ajuda. Una
altra millora proposada és que s'ha fixat un termini màxim de tres mesos perquè els
receptors de la renda valenciana d'inclusió comencin a rebre la prestació. Així mateix,
amb la implementació de la nova ajuda s'intenta reduir la burocràcia als ajuntaments i
centralitzar els altres ajuts socials.

3.4 Efectes de la implantació d’una renda mínima garantida.
El debat sobre els efectes que tindria la implantació d’una renda mínima garantida s’ha
centrat en diferents aspectes. Així, es parla dels seus efectes sobre el nivell d’ingressos
de la població i la reducció de la pobresa, el seu efecte sobre la millora de la igualtat, el
seu impacte fiscal, l’efecte que tindria sobre la llibertat dels individus i la seva
participació en la societat o l’efecte moral que pot tenir sobre els individus i els seus
incentius a treballar. En aquest apartat es recullen les diferents teories existents sobre
aquests efectes.
Cal destacar que els efectes teòrics són diferents en funció de com es dissenyi la renda
mínima garantida. En aquest treball ens centrarem en l’anàlisi dels efectes d’un
esquema de renda mínima que complementa els ingressos del treball i les prestacions
socials existents fins arribar a un cert llindar, si bé en alguns casos es compararà aquest
efecte amb el que teòricament tindria un esquema de renda mínima universal, que no
depèn del nivell de renda i que substitueix altres prestacions socials.
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• Efecte sobre el nivell d’ingressos. Amb la introducció d’una renda mínima garantida,

el nivell d’ingressos de les persones o llars de rendes baixes, perceptores d’aquesta
prestació, augmentaria, com a mínim, fins al llindar de renda establert (Liebig i Mau,
2002). De manera més específica, si es suposa que no es produeix cap altre canvi,
augmentarien els ingressos de les unitats amb rendes del treball i del capital i
prestacions socials per sota del llindar de renda garantida, mentre que els ingressos
de les persones o llars amb rendes del treball i del capital i prestacions socials per
sobre d’aquest llindar no es veurien modificats.
Aquest efecte no estaria tan clar en el cas d’una renda bàsica universal totalment
substitutiva d’altres prestacions. En aquest cas, la seva implantació podria provocar
que els ingressos de la persona augmentin, disminueixin o es quedin igual, depenent
del nivell de renda establert i del valor de les prestacions eliminades.
Així mateix, s’argumenta que tant una Renda Mínima Garantida com una Renda
Bàsica Universal de valor suficientment elevat proporcionarien un augment de la
seguretat econòmica de les llars, perquè desvincularien la seva estabilitat d’ingressos
de la situació laboral i altres condicions individuals o temporals (Reed i Lansley,
2016). Diversos autors insisteixen en que aquesta desvinculació és cada vegada més
necessària, tenint en compte els canvis tecnològics i demogràfics, i que els patrons
de treball són cada vegada més imprevisibles (Reed i Lansley, 2016; Painter y
Thoung, 2015). D'altra banda, un augment en la capacitat adquisitiva i la de consum
de les llars amb rendes baixes pot augmentar la demanda i tenir un impacte positiu
sobre l'activitat econòmica.
• Efecte sobre la pobresa. La implementació d’una renda mínima garantida provocaria

una reducció de la pobresa, en la mesura en que el llindar de renda garantit es situés
per sobre del llindar de pobresa. Concretament, permetria sortir de la pobresa a
totes les persones i llars que abans estaven situats per sota del llindar de pobresa (tal
com passaria amb la implantació d’una renda bàsica universal). En canvi, si el nivell
de renda garantit es troba per sota d’aquest llindar, si bé augmentarien els ingressos
de les persones i famílies amb rendes més baixes, aquestes continuarien estant per
sota del llindar de pobresa, i per tant no s’aconseguiria reduir la pobresa, tot i que sí
que es reduiria la pobresa més extrema.
En el cas d’una renda bàsica substitutiva d’altres prestacions socials, i que es situés
per sota del llindar de pobresa, existiria el risc de que algunes famílies que abans es
situessin per sobre d’aquest llindar de pobresa caiguessin per sota. No obstant,
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també hi podria haver casos de persones o llars que passessin d’estar per sota del
llindar de pobresa a estar per sobre, en poder sumar les seves rendes del treball i del
capital a la renda bàsica. Per tant, quin dels dos efectes predomini determinaria
l’impacte global sobre el nivell de pobresa en el cas de que la renda bàsica es situï
per sota del llindar de pobresa. Cal destacar que el risc de que una renda bàsica
augmenti el nivell de pobresa és decreixent amb el valor d’aquesta renda. Si la renda
bàsica es situa per sobre del valor de les prestacions socials a les quals substitueix, o
es situa per sobre del llindar de pobresa, es pot concloure que es una eina que
permet reduir la pobresa, en proporcionar uns ingressos bàsics sòlids (Reed i Lansley,
2016). Aquesta observació explica per què molts defensors de la renda bàsica
universal suggereixen que el seu valor ha de superar el valor de les prestacions
socials (Liebig i Mau, 2002).
• Efecte sobre la desigualtat en la distribució de la renda. Amb la implantació d’una

renda mínima garantida, en augmentar els ingressos de les persones i llars amb
rendes més baixes, però no els de la resta de la població, es produiria una disminució
de la desigualtat en la distribució de la renda. La característica principal de la renda
mínima garantida que permet extreure aquesta conclusió de manera clara és que
seria complementària d’altres prestacions socials existents i de les rendes del treball
i del capital. En la mesura en que es substituïssin (total o parcialment) altres
prestacions, afectant potser a persones o llars que es trobin per sobre del llindar de
renda mínima garantida, o que augmentessin els impostos destinats a finançar
aquesta prestació, caldria una anàlisi més detallada per determinar els efectes
d’aquesta mesura sobre la distribució de la renda.
En el cas d’una renda bàsica universal, totalment substitutiva d’altres prestacions,
aquest efecte no està tan clar. Tenint en compte que els ingressos de les persones o
les llars de rendes baixes podrien augmentar o disminuir, i que tota la població té
accés a la renda bàsica, fins i tot els ciutadans de rendes més elevades, la
implementació d’una renda bàsica universal no necessàriament implica una
disminució de la desigualtat en la distribució de la renda. El seu impacte redistributiu
seria més complex i seria necessària una anàlisi quantitativa per determinar aquests
efectes.
• Efectes fiscals. Per tal d’analitzar l’efecte fiscal de la implementació d’una renda

mínima garantida es parteix del supòsit de que la seva introducció és l’únic canvi que
es produeix en el sistema, és a dir, que no va acompanyada d’altres mesures
polítiques, com per exemple canvis en els impostos o en altres polítiques de despesa.
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Sota aquest supòsit, doncs, un primer efecte seria un augment de la despesa pública,
que seria, com a mínim, equivalent al valor de la suma dels complements de renda
atorgats a totes les unitats receptores. A aquest augment de la despesa, caldria
afegir els costos burocràtics i administratius derivats de la implantació d’aquesta
nova prestació social.
Aquesta consideració estàtica s’hauria de complementar per altres consideracions
dinàmiques sobre els seus efectes a mig i llarg termini. D’una banda, en contribuir a
protegir la salut de les persones i la seva empleabilitat en circumstàncies de
vulnerabilitat, la implantació de la renda mínima garantida pot reduir la necessitat de
les persones de rebre prestacions socials al llarg del temps. D’altra banda, la renda
mínima garantida promou el potencial innovador d’una societat, en proporcionar
ingressos segurs durant períodes de formació, canvis laborals o emprenedoria de
noves activitats, promovent així aquestes accions que podrien tenir repercussions a
llarg termini tant sobre els ingressos com sobre la despesa pública.
En el cas d’una renda bàsica que substituís altres prestacions socials, l’efecte sobre la
despesa pública dependria del valor d’aquesta renda bàsica en relació amb el valor
de les prestacions a les quals substituís. Tenint en compte que la renda bàsica es
proporciona a la totalitat de la població, independentment dels seus ingressos, i que
les prestacions socials que substituiria en general van adreçades a col·lectius
concrets, és probable que la despesa total augmentés. No obstant, en la mesura en
que la introducció d’una renda bàsica representa una gran simplificació del sistema
de prestacions socials, els costos burocràtics i administratius de gestionar aquestes
prestacions disminuiria notablement, disminuint per tant la despesa pública
(Raventós, 2016). Per tant, l’efecte global sobre la despesa pública dependrà tant del
disseny com de les característiques del sistema de prestacions socials i de la renda
bàsica.
•

Efecte moral i sobre l’ocupació. Una de les crítiques més comuns als sistemes de
garantia d’ingressos és que aquests poden reduir l’incentiu de les persones a buscar
feina i treballar. No obstant, aquest efecte és ambigu i, com es veurà en el proper
apartat, no existeix evidència empírica suficient per establir en quin sentit es
produiria.
D’una banda, es podria preveure que es redueixi l’incentiu a treballar, en la mesura
en que l’establiment d’una renda mínima garantida redueix la dependència de les
rendes del treball, en assegurar l’obtenció d’uns ingressos determinats. Aquest
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efecte es podria donar especialment en el cas de les persones que tinguessin unes
rendes del treball inferiors al llindar establert, quan el fet de treballar no impliqui cap
increment en el nivell d’ingressos. En canvi, les persones que treballant poden
obtenir uns ingressos superiors a aquest llindar, no sempre tindran aquest incentiu a
deixar de treballar. En aquests casos, caldria determinar quina és la pèrdua
d’ingressos que tindrien en deixar de treballar en relació a la caiguda de les despeses
relacionades amb la feina (despeses de transport, cura dels infants, etc.) i en relació
al valor que tingui per aquestes persones la realització d’activitats alternatives al
treball remunerat com, per exemple, el treball domèstic, l’oci o la formació. És
possible que per algunes persones aquestes activitats tinguin un valor superior a la
pèrdua d’ingressos generada per deixar de treballar.
D’acord amb Raventós (2016), per tal de poder analitzar els possibles efectes de la
implantació d’una renda mínima garantida sobre els incentius a treballar, caldria
diferenciar entre treball remunerat, domèstic i voluntari. S’entén com a treball
remunerat les activitats que generen rendes en forma de salari, beneficis o pensions.
El treball domèstic englobaria totes les activitats realitzades per atendre les
necessitats dels membres de la llar com, per exemple, realitzar la compra i la neteja
o tenir cura dels infants i la gent gran. Finalment, el treball voluntari faria referència
a les activitats realitzades per als altres, que no són remunerades i que no estarien
englobades dins de la definició del treball domèstic. En aquest context, es podria
pensar que la implantació d’una renda mínima garantida podria reduir l’incentiu al
treball remunerat, si bé podria afavorir el treball domèstic i voluntari. Per tant, fins i
tot en el cas de que aquesta predicció fos certa, i la renda mínima disminuís
l’incentiu a treballar de forma remunerada, el seu efecte sobre l’eficiència o, el que
és el mateix, sobre el benestar global de la ciutadania, podria ser positiu.
D’altra banda, però, en la mesura en que les rendes mínimes garantides serien
compatibles amb les rendes del treball, el seu desincentiu a treballar de forma
remunerada seria, en cas d’existir, inferior al dels actuals sistemes de garantia
d’ingressos. Per exemple, prestacions com el subsidi d’atur o les rendes d’inserció,
són incompatibles amb l’execució d’un treball remunerat, la qual cosa pot
desincentivar a les persones a acceptar treballs temporals o poc remunerats, per tal
de no perdre la prestació social. Aquesta dinàmica pot tenir repercussions adverses
al llarg del temps, doncs aquestes persones es trobarien cada vegada més aïllades
del mercat laboral, i augmentaria el risc de caure a la trampa de la pobresa.
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Per últim cal esmentar que el possible augment en la demanda, impulsat per un
increment en el poder adquisitiu i la capacitat de consum de les llars amb rendes
baixes, pot comportar un augment de l'oferta de treball.
• Efecte sobre els preus. Cal esmentar que un possible efecte de la introducció d'una

renda mínima garantida és un possible augment dels preus, ja que la millora de la
capacitat de consum de les llars pot impulsar la demanda. No obstant, cal tenir en
compte que l’efecte sobre els preus depèn en gran part del model de finançament
de la mesura. D’altra banda, un augment moderat del nivell de preus no és
necessariament un fet negatiu, i a més la politíca monetària disposa d’eines per
reduir possibles comportaments inflacionaris, tal com destaquen Arcarons et al.
(2016).
• Efecte sobre l’eficiència. Finalment, un altre aspecte a tenir en compte és l’eficiència

del sistema, és a dir, els seus efectes sobre el benestar col·lectiu dels ciutadans de
Barcelona. Aquests efectes sobre l’eficiència vindran determinats per diferents vies, i
són difícils d’establir amb claredat.

4 DISSENY D’UNA RENDA MÍNIMA GARANTIDA PER
A LA CIUTAT DE BARCELONA
4.1 Objectiu de la implantació del Suport Municipal d’Inclusió a
Barcelona
L’objectiu de la implantació del Suport Municipal d’Inclusió a la ciutat de Barcelona és
disposar d’un sistema de garantia d’ingressos mínims, que permeti alleujar la
insuficiència de recursos dels ciutadans més desavantatjats. D’aquesta manera, es
pretén prevenir la pobresa de la ciutadania, i contribuir a la reducció de la desigualtat a
la ciutat de Barcelona.

4.2 Territori d’aplicació del Suport Municipal d’Inclusió
La implantació d’un sistema de garantia d’ingressos a la ciutat de Barcelona, com el que
s’analitza en aquest estudi, es pot considerar una política de redistribució de la renda,
mitjançant una prestació monetària als individus de rendes més baixes de la ciutat.
Concretament, aquest sistema de garantia d’ingressos tindrà un impacte directe sobre
el residu fiscal de les famílies o individus que rebin aquesta prestació, entès com la
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diferència entre allò que aporten al govern i allò que reben en forma de despesa
pública; i tindrà també un impacte sobre la distribució de la renda a la ciutat, el qual
dependrà també de com es financiï el suport municipal d’inclusió.
La implantació d’aquest tipus de mesura per part de l’Ajuntament de Barcelona té com
a principal avantatge que, degut a la proximitat amb la ciutadania, serà més fàcil tenir
informació sobre les necessitats de la població que si fos el govern de la Generalitat o el
govern central qui implantés la mesura, i d’aquesta manera millorar l’eficiència i
l’equitat en el repartiment dels recursos. Els ciutadans poden més fàcilment fer arribar
les seves demandes al consistori, i l’Ajuntament pot ser més àgil i flexible per respondre
a aquestes demandes. A més, la ciutat podria servir de “laboratori” (Oates, 1999;
Kollman et al., 2000), en el sentit de que permetria analitzar els efectes de la
implantació d’aquesta mesura a escala local, per després generalitzar-la en cas de que
el seu resultat sigui exitós i permeti aconseguir els objectius plantejats. Per contra, si la
implantació d’una renda mínima garantida tingués efectes negatius sobre el benestar
col·lectiu, aquests serien molt menors que si s’hagués aplicat en un territori més ampli.
D’altra banda, però, la implantació d’un sistema de garantia de rendes a nivell local
també presenta certs desavantatges, en termes de desigualtat entre ciutadans que
visquin en altres municipis i els ciutadans de la ciutat de Barcelona, que poden donar
lloc a moviments migratoris cap a la ciutat de Barcelona de ciutadans de rendes baixes,
per tal de poder-se afavorir d’aquest programa. Així mateix, si aquesta renda es
financés amb tributs propis de l’ajuntament, obtinguts de manera progressiva, també
podria generar un moviment migratori de ciutadans de rendes altes cap a altres
poblacions, on rebessin un tracte fiscal més favorable. Aquesta dinàmica podria
generar, fins i tot, un efecte redistributiu de signe contrari al que es pretén,
impossibilitant el manteniment de la política.
En aquest sentit, la teoria del Federalisme Fiscal tradicionalment ha defensat que les
polítiques redistributives es realitzin a nivells superiors de govern, doncs d’aquesta
manera es minimitzarien els efectes negatius d’aquestes polítiques derivats de la
mobilitat dels ciutadans (Musgrave i Musgrave, 1977; Boadway, 1979). Per tant, d’acord
amb aquesta argumentació, i per tal de minimitzar aquests efectes perversos, podria
tenir més sentit fer extensiva la renda mínima garantida al conjunt de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, on la mobilitat ciutadana entre municipis podria ser més
elevada; o al conjunt de Catalunya o de l’Estat, doncs a aquests nivells les
administracions tenen accés a les principals figures impositives que podrien servir per

44

finançar aquest programa, alhora que l’efecte sobre la mobilitat ciutadana podria ser
més reduït.
Cal dir que aquests arguments en contra de la descentralització de la funció
redistributiva han estat rebatuts fins i tot des de la pròpia Teoria del Federalisme Fiscal.
D’una banda, la realitat mostra que l’exercici de polítiques amb resultats redistributius
entre la població per part de nivells subcentrals de govern no necessàriament va
seguida de forts moviments migratoris. Cal tenir en compte que, a la pràctica, la
mobilitat interjurisdiccional apareix limitada pels costos de desplaçament i per les
condicions concretes del mercat de treball. D’altra banda, ja Pauly (1973) va assenyalar
que la redistribució, i en particular els programes de lluita contra la pobresa,
comparteixen algunes característiques amb els béns públics locals, per la qual cosa
aquestes polítiques podrien tenir més recolzament social quan es posen en marxa per
part dels nivells locals de govern. Des d’aquesta perspectiva, s’argumenta que l’adversió
a la desigualtat disminueix amb l’àmbit d’actuació de les polítiques redistributives, i per
això sembla que aquestes tindran més recolzament per part dels votants quan els seus
efectes siguin més visibles, és a dir, quan afectin als ciutadans del seu entorn més
proper.

4.3 Fórmula de càlcul de la prestació
Generalment, quan es parla de sistemes de garantia d’ingressos mínims, la prestació
que s’atorga a cada llar o individu, que en aquest cas seria el Suport Municipal
d’Inclusió, es calcula com la diferència entre el nivell de renda mínim que es vol garantir i
les rendes de l’individu, on s’inclouen tant les rendes del treball com les rendes
obtingudes d’ajuts i prestacions socials que vagin destinats a cobrir les mateixes
necessitats que el suport municipal d’inclusió. Aquest esquema es podria resumir en la
següent fórmula:
Suport Municipal d’Inclusió = Renda Garantida – Rendes treball – Prestacions socials (1)
A partir d’aquí, es podria pensar en fórmules de càlcul que permetin atenuar alguns dels
possibles efectes adversos de la implantació d’una renda mínima garantida. Així, per
exemple, es podria pensar en alguna fórmula de càlcul que permeti que els ingressos
dels individus augmentin en augmentar les rendes del treball, de tal manera que
l’existència del sistema de garantia de mínims no desincentivi la cerca de treball
remunerat. Concretament, la renda que hauria de rebre cada llar o individu es podria
calcular en base a la següent fórmula:
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Suport Municipal d’Inclusió = Renda Garantida – x%Rendes treball – Prestacions socials(2)
en la qual només es restaria un percentatge x de les rendes del treball, la qual cosa
permetria que els ingressos de les persones beneficiàries del Suport Municipal d’Inclusió
augmentessin en augmentar les rendes del treball per sobre del nivell de la Renda
Mínima garantida.
En el Quadre 2 es mostra un exemple de càlcul del suport municipal d’inclusió en base a
ambdues fórmules, suposant que la Renda Mínima garantida a la ciutat de Barcelona és
de 600€, que el percentatge x és igual al 80% i, per simplificació, que la llar o individu no
rep cap altra prestació social. En el cas de que un individu no treballi, és a dir, quan les
seves rendes del treball fossin igual a zero, l’Ajuntament de Barcelona li garantiria un
ingrés de 600€ en ambdós casos. Ara bé, si aquest individu aconsegueix un treball
remunerat que li representa un ingrés de 100€, el Suport Municipal d’Inclusió seria de
500€ en el primer cas (la diferència entre els 600€ garantits i els 100€ de rendes del
treball), de tal manera que el seu ingrés total seguiria sent de 600€, igual que quan no
treballava. En canvi, en el segon cas, el Suport Municipal d’Inclusió seria de 520€, i els
seus ingressos totals augmentarien fins a 620€. Amb aquesta segona formulació, a
mesura que anessin augmentant les rendes del treball remunerat, també aniria
augmentant la renda de l’individu, i disminuint la prestació rebuda de l’Ajuntament.
Concretament, de cada 100€ de rendes del treball que guanyés l’individu, un 20% aniria
a incrementar la seva renda total. Això seria cert fins arribar a uns ingressos del treball
remunerat de 750€, punt en el qual l’ajut de l’Ajuntament seria igual a zero per a aquest
individu.
Quadre 2. Simulació de càlcul del Suport Municipal d’Inclusió.
Fórmula (1)
Suport Municipal
d’Inclusió
0€
600 €
100 €
500 €
300 €
300 €
500 €
100 €
600 €
0€
700 €
0€
750 €
0€
Font: elaboració pròpia.
Rendes treball

Fórmula (2)

Ingrés total
600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
700 €
750 €
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Suport Municipal
d’Inclusió
600 €
520 €
360 €
200 €
120 €
40 €
0€

Ingrés total
600 €
620 €
660 €
700 €
720 €
740 €
750 €

Es pot observar com el nivell de rendes del treball a partir del qual l’ajut de
l’Ajuntament de Barcelona esdevé nul depèn del nivell al qual es defineixi la Renda
Mínima garantida i el paràmetre x a la fórmula (2). Concretament, serà igual a la Renda
Mínima garantida dividida pel paràmetre x.

4.4 Definició de la unitat perceptora
Caldrà definir si la unitat perceptora de l’ajut és l’individu o la llar, la qual cosa
determinarà també la definició del nivell de renda que es vol garantir. Tal com s’ha
esmentat anteriorment, a la literatura especialitzada existeixen discrepàncies respecte a
quina és la millor opció. Els dos arguments principals a favor dels individus com a unitat
perceptora són que cada persona per si mateixa ha de tenir dret a la renda mínima
garantida i que, altrament, es creen dependències familiars poc desitjables. D’altra
banda, l’argument clau a favor de que la renda mínima garantida prengui com a unitat
de referència la llar és que el cost de la vida per individu és decreixent amb la mida de la
llar. Per exemple, al Quadre 3 es pot observar com la despesa mínima necessària per
part d’una llar amb un sol adult seria de 1.262,95 euros, mentre que per una llar amb
dos adults seria de 1.708,09 euros en total, és a dir, 854,04 euros per persona. Per tant,
en un context de recursos limitats, i en el qual es vol garantir la cobertura de les
necessitats més bàsiques, potser resulta més adequat definir les llars com a unitat
perceptora, i no els individus. D’aquesta manera serà més fàcil assegurar que es
cobreixen les necessitats bàsiques de totes les famílies, i s’evitarà que existeixin
desigualtats entre elles en funció de si conviuen amb altres membres de la família o en
funció de si tenen fills o no.
Quadre 3. Cost de la cistella de consum mensual per a diferents tipologies de llar a
Barcelona.
Composició de la llar

Estudi 1

Estudi 2

per llar
per adult
per llar
per adult
1. Persona sola
1.251,15 €
1.251,15 €
999,82 €
999,82 €
2. Persona sola amb un nen
1.333,73 €
1.333,73 €
1.446,07 €
1.446,07 €
3. Persona sola amb dos nens
1.657,38 €
1.657,38 €
4. Parella sense nens
1.440,31 €
720,16 €
1.387,26 €
693,63 €
5. Parella amb un nen
1.776,74 €
888,37 €
1.826,74 €
913,37 €
6. Parella amb dos nens
2.072,13 €
1.036,07 €
2.235,67 €
1.117,84 €
7. Parella amb tres nens
2.549,15 €
1.274,58 €
8. Tres adults sense nens
1.778,51 €
592,84 €
9. Tres adults amb un nen
1.873,23 €
624,41 €
Font: elaboració pròpia, en base dels resultats de les publicacions de D’aleph (2017) (estudi 1),
Cussó-Parcerisas et al. (2016) i Penne et. Al (2016) (estudi 2). Notes: (1) En les publicacions
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referents a l'estudi 2, Cussó-Parcerisas et al. (2016) (estudi 2) diferencien les despeses per a
diferents edats dels nens. Els imports mostrats en el quadre 3 representen els valors mitjans de
les diferents edats de nens considerades.

4.5 Nivell de renda que es vol garantir
La determinació del nivell de renda que es vol garantir és bàsica per al disseny del
sistema de renda mínima garantida. El nivell de renda que es garanteixi a la ciutadania
hauria de venir determinat pel nivell d’ingressos que es considera necessari per tal de
que quedin cobertes les necessitats bàsiques de les unitats perceptores, ja siguin
individus o llars. En aquest darrer cas, caldrà tenir en compte també que les necessitats
de les llars poden ser diferents en funció de la seva estructura i nombre de membres.
Ara bé, tal com s’ha esmentat anteriorment, definir les necessitats bàsiques de la
ciutadania de manera objectiva no és una tasca fàcil.
D’una banda, les necessitats bàsiques es podrien definir en termes de mínims vitals de
subsistència, la qual cosa estaria directament relacionada amb la quantitat de recursos
de que disposen les persones. En una societat desenvolupada com la nostra, semblaria
clar que aquestes necessitats bàsiques de subsistència haurien d’incloure l’alimentació,
el vestit, la neteja, la higiene, la protecció de la salut, l’habitatge i els subministraments
(aigua, llum i gas). És a dir, d’acord amb la classificació de les necessitats humanes
establerta per Maslow (1943) s’inclourien en aquest grup les necessitats fisiològiques i
de seguretat, comuns per a la subsistència de tots els éssers vius. La privació en la
satisfacció d’aquestes necessitats més bàsiques és el que definiria la pobresa en termes
absoluts.
Ara bé, en les societats més desenvolupades s’acostuma a definir la pobresa en termes
relatius, com aquella situació en la que els ciutadans no poden accedir a un nivell de
vida mínimament adequat en el seu marc territorial de referència. Així, d’acord amb la
definició de l’Eurostat, es considera que viuen en situació de pobresa relativa totes les
persones que se situen per sota del llindar del 60% de la mediana dels ingressos
disponibles ajustada segons la mida de la família. En aquest context, s’entenen

les

necessitats bàsiques dels individus en un sentit més ampli, com els recursos i les
habilitats que, dins d’un context social determinat, els permeten arribar a fer o ser, i en
llibertat. A més de les necessitats esmentades anteriorment s’inclourien aquí les
necessitats originades pel psiquisme humà i la dimensió social de l’home. Aquestes
inclourien, per exemple, l’educació o la participació en la societat i l’activitat cultural.
D’acord amb la classificació de Maslow, s’englobarien en aquest grup les necessitats de
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pertinença a un grup i amor, les necessitats de reconeixement i les necessitats d’autorealització.
D’acord amb aquesta definició més àmplia de necessitats, basada en la teoria de les
capacitats d’Amartya Sen, la conversió dels ingressos en capacitats bàsiques pot variar
molt entre individus i entre diferents societats, de tal manera que la possibilitat d’assolir
nivells mínimament acceptables de capacitats bàsiques pot estar associada amb
diferents nivells d’ingressos mínimament adequats.
A la literatura es poden trobar diferents propostes sobre quin és el nivell de renda que
caldria garantir: les que proposen garantir una renda equivalent al llindar de pobresa
severa, que a l’any 2015 el llindar es trobava en 402,80 euros nets mensuals a
Catalunya segons els càlculs realitzats a partir de les dades de l’IDESCAT; les que
proposen garantir un nivell de renda equivalent a l’IPREM (Indicador Públic de Rendes
d’Efectes Múltiples, de 532,51€) o al Salari Mínim Interprofessional (655,20€); i les que
proposen garantir una renda equivalent al llindar de pobresa relativa actual, que segons
la informació proporcionada per IDESCAT, a l’any 2015 aquest llindar a Catalunya es
situaria en 9.667,30 euros nets anuals per una llar d’un sol adult, el que equival a
805,61 euros nets mensuals. Finalment, el nivell de renda que permetria cobrir de
manera més aproximada les necessitats bàsiques tal com les hem definit, en un sentit
més ampli, seria l’anomenat salari de referència, que és aquell que estableix una
remuneració suficient perquè una família pugui viure dignament en un lloc determinat, i
afavorint el seu desenvolupament (Ryan, 1906). Actualment, la ciutat de Londres i més
d’un centenar de municipis nord-americans obliguen a les entitats que reben fons
públics a pagar un sou equivalent o superior al salari de referència o living wage.
Si bé podria ser desitjable assegurar una renda mínima equivalent al salari de
referència, un aspecte rellevant que cal tenir en compte en la determinació d’aquest
nivell de renda garantida és el cost pressupostari de l’ajut, per tal d’assegurar de que es
disposa de recursos suficients. En la definició d’aquest nivell de renda mínima garantida
o del nivell de necessitats que es pretengui cobrir també cal tenir en compte l’existència
d’altres polítiques i prestacions socials que cobreixin determinades necessitats, com per
exemple l’habitatge, la salut o l’educació. En la mesura en que aquestes necessitats
estiguin ja cobertes per altres ajuts, no és necessari que s’incloguin en el càlcul de la
renda mínima garantida.
En el Quadre 4 es mostra una estimació del cost que representa per una llar amb un sol
individu la cobertura dels diferents tipus de necessitat presentats anteriorment.
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Quadre 4. Cost mensual de cobrir diferents tipus de necessitats d'una llar amb una
sola persona a Barcelona.
Necessitats

Estudi 1

Necessitats fisiològiques

Estudi 2

Nivell de
necessitat
1

928,43 €

807,63 €

139,77 €

163,46 €

1a

Roba i complements

19,46 €

49,39 €

1a

Mantenir l’escalfor i disposar d'aigua potable
(aigua, electricitat i gas)

89,90 €

-

1a

Neteja

11,75 €

Alimentació i begudes

Higiene personal

1a

6,43 €

-

1a

-

37,25 €

1a

39,80 €

-

1a

621,32 €

557,53 €

1b

-

-

2

Seguretat física i de salut

-

-

2

Seguretat laboral

-

-

2

Seguretat de recursos

-

-

2

322,72 €

192,19 €

3

Mobilitat

52,75 €

50,49 €

3a

Comunicació (telèfon i internet)

39,96 €

-

3a

Despeses personals i d’oci

66,50 €

52,28 €

3b

Relacions socials

-

89,42 €

3b

Educació

-

-

3b

163,51 €

-

3b

Cura personal i salut
Altres despeses de la llar
Habitatge
Necessitats de seguretat

Necessitats socials, d’estima, de creixement i autorealització

Despeses extraordinàries

Total
1.251,15 €
999,82 €
Font: elaboració pròpia, en base dels resultats de les publicacions de D’aleph (2017) (estudi 1),
Cussó-Parcerisas et al. (2016) i Penne et. Al (2016) (estudi 2).

D’acord amb la discussió anterior sembla clar que, com a mínim, la renda mínima
garantida hauria de permetre satisfer les necessitats fisiològiques de la població. Si es
deixa de banda la cobertura de les despeses d’habitatge, aquestes necessitats
quedarien cobertes amb les propostes de garantir un nivell de renda equivalent al
llindar de pobresa severa. Concretament, per una llar amb un sol adult, seria necessari
garantir un nivell de renda de 307,11 euros segons l’estimació del primer estudi, i de
250,10 euros segons l’estimació del segon estudi. Les necessitats d’habitatge, seguretat
i les necessitats socials, d’estima i de creixement i auto-realització, però, haurien de
quedar cobertes mitjançant altres polítiques de serveis i prestacions socials.
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En relació a l’habitatge, pot tenir sentit que es garanteixi l’accés a l’habitatge mitjançant
polítiques al marge de la renda mínima garantida, doncs aquestes polítiques hauran
d’anar dirigides solament a aquelles famílies que no disposin d’un habitatge en
propietat sense hipoteca. Una altra alternativa seria incloure l’ajut a l’habitatge dins de
la renda mínima garantida com un complement, al qual poguessin accedir només les
famílies que visquin de lloguer o en un habitatge amb una hipoteca. Caldria valorar
quins són els costos de gestió en un cas i l’altre per decidir quina és la millor opció.
En relació a les necessitats de seguretat, aquestes haurien de quedar ben cobertes amb
els serveis socials i d’atenció a la ciutadania que ofereixen les diferents administracions,
de manera gratuïta, és a dir, finançades mitjançant impostos, de manera que no
suposin una despesa directa per a les famílies usuàries dels serveis.
Finalment, en relació a les necessitats socials, d’estima i de creixement personal i
d’autorealització, s’han inclòs aquí les despeses de mobilitat i comunicació les quals, si
bé no determinen la subsistència, sí que es poden considerar totalment necessàries a
una ciutat com Barcelona. Si es sumessin aquestes despeses a la renda que caldria
garantir, aquesta ascendiria a 399,82 euros segons el primer estudi i 300,59 euros,
segons el segon estudi. Per tant, aquestes despeses encara podrien quedar cobertes
amb una renda mínima garantida que fos equivalent al llindar de pobresa severa.
Addicionalment, en aquest grup de necessitats s’han inclòs les despeses personals i
d’oci, les derivades de les relacions socials, les despeses d’educació i les despeses
extraordinàries, que inclouen diverses partides com, per exemple, reparacions
d’accessoris de la llar, serveis de dentistes, premsa, perruqueria i estètica personal,
equips d’esport i entreteniment a l’aire lliure, museus i jardins botànics, biblioteques i
similars. Aquest grup de despeses ascendeixen a 230,01 euros en el primer estudi, i
141,70 euros al segon estudi. Aquest tipus de necessitats relacionades amb l’oci i el
temps lliure i l’educació haurien de quedar cobertes pels sistemes públics de provisió de
serveis. Si bé molts d’aquests serveis són de pagament, es podria acompanyar la
implantació de la renda mínima garantida amb un sistema de tarificació social en els
serveis que garanteixi l’accés a tota la ciutadania en igualtat de condicions i sense
excloure a cap ciutadà per raons de renda. D’aquesta manera, podrien quedar cobertes
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totes les despeses necessàries perquè una família pugui viure dignament i participar a la
vida social de la ciutat de Barcelona1.

4.6 Població beneficiària
La definició de la població beneficiària determinarà en gran mesura els efectes de la
implantació del sistema de renda mínima garantida sobre la pobresa, i en especial,
sobre la pobresa extrema. Tal com s’ha descrit a l’apartat 2, un dels principals
problemes del sistema de protecció social actual és que molts ciutadans han deixat de
tenir accés, o no han tingut accés, a les diferents prestacions existents. Això fa que
actualment, doncs, hi hagi un gran nombre de llars que no tenen cap ingrés. Per tant, el
sistema de renda mínima garantida serà efectiu en la mesura en que sí que beneficiï a
aquests ciutadans.
Caldrà tenir en compte, però, que en funció de com es defineixi aquesta població, es
poden generar moviments migratoris incentivats per l’existència de la renda mínima
garantida a la ciutat. Per exemple, si es defineix la població potencialment beneficiària
només en base als criteris de renda, i sense tenir en compte el temps de residència a la
ciutat de Barcelona, es podria generar un efecte d’atracció de persones sense ingressos
o amb ingressos baixos cap a la ciutat de Barcelona.
Aquest efecte seria menys rellevant si un requisit per poder accedir a la prestació fos
haver residit a la ciutat durant almenys 1 ó 2 anys. Per exemple, en el pilot Canadenc es
proposa establir un període mínim de residència d'un any, i en el cas de la Renda de
Garantia d'Ingressos (RGI) basca s'exigeix com a criteri general, del que s'admeten
determinades variacions, estar empadronat i tenir la residència efectiva al País Basc
durant els tres anys anteriors. Alaska també estableix com a requisit haver estat
resident d'Alaska l'any anterior i tenir la intenció de romandre-hi l'any actual, mentre
que l'avantprojecte de llei per a la nova renda valenciana d'inclusió proposa establir una
residència mínima d'un any.
1

El preacord per crear la renda garantida de ciutadania (RGC) a Catalunya estableix 550
euros mensuals per a una llar d'una sola persona com a valor inicial de la mesura, però
que ascendirà fins a 664 euros mensuals l'any 2020. Per tant, si es donés el cas que les
necessitats d’habitatge de les persones perceptores de l’ajut quedessin cobertes per
altres prestacions, la renda garantida de ciutadania permetria cobrir totes les
necessitats d’una persona incloses en el càlcul del salari de referència. En cas de que
aquest ajut hagi de servir també per cobrir les necessitats d’habitatge de les persones,
l’import seria clarament insuficient, almenys a la ciutat de Barcelona. El valor inicial de
la renda garantida per una llar amb dos adults és de 813 euros.
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4.7 Compatibilitat amb altres prestacions
4.7.1 Criteris per determinar la compatibilitat amb altres prestacions
Per tal d’assegurar l’equitat amb la implantació d’aquest sistema de renda mínima
garantida, és a dir, que ciutadans sense ingressos o amb rendes baixes i amb les
mateixes necessitats tinguin un mateix nivell de recursos després de rebre la renda
mínima garantida, cal establir quines són les necessitats que es considera que
quedarien cobertes amb l’ajut, i quina es la compatibilitat d’aquesta renda amb la resta
de prestacions i ajuts socials existents actualment. Tal com s’ha descrit anteriorment,
un dels debats sobre la implantació d’una renda mínima o una renda bàsica es centrava,
precisament, en establir si aquesta havia de ser complementària o substitutiva de les
prestacions socials existents.
Tenint en compte que moltes d’aquestes prestacions provenen dels nivells centrals i
autonòmic de govern, sembla clar que en el cas de la implantació d’una renda mínima
per part de l’Ajuntament de Barcelona aquesta seria complementària dels ajuts
existents. Com a molt, es podria plantejar la conveniència de simplificar els ajuts que
actualment dóna el mateix Ajuntament de Barcelona. Ara bé, tenint en compte que un
sistema de renda mínima garantida és un sistema de renda diferencial, tal com
s’estableix a les fórmules (1) i (2), cal definir exactament quines prestacions socials són
les que s’han de restar de la Renda Mínima garantida per calcular el Suport Municipal
d’Inclusió procedent de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, cal estar segurs que els
beneficiaris de la renda mínima no perdin el dret a altres prestacions, estiguin o no
incloses en el càlcul, precisament pel fet de rebre aquest complement de renda.
Per tant, en la determinació d’aquesta compatibilitat caldrà tenir en compte els
següents aspectes:
• Les necessitats que se suposa que queden cobertes per la renda mínima garantida. Per

exemple, si s’estableix un nivell de renda garantida que només permet cobrir les
necessitats més bàsiques d’alimentació, higiene i vestit, en la determinació de la
renda disponible de cada llar només s’haurien de tenir en compte aquelles rendes i
ajuts que tenen com a objectiu cobrir aquestes necessitats, com poden ser les
rendes del treball, les prestacions d’atur o les rendes mínimes d’inserció. És a dir, si
la renda garantida no permet cobrir les necessitats de despesa relacionades amb
l’habitatge, el còmput de la renda disponible no hauria de tenir en compte els
possibles ajuts destinats al pagament del lloguer o la hipoteca. No obstant això,
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tenint en compte que la necessitat d’habitatge es troba entre les més bàsiques per a
les famílies, és necessari que si no queda coberta per la renda garantida aquesta
quedi coberta per altres prestacions.
• Les diferents necessitats de cadascú en funció de les seves circumstàncies personals.

Caldrà tenir en compte que assegurar l’equitat entre els diferents individus implica
tenir en compte que les seves necessitats poden ser diferents en funció de
determinades circumstàncies personals. Tal com es comentava anteriorment,
assegurar la possibilitat d’assolir nivells mínimament acceptables de capacitats
bàsiques pot estar associat amb diferents nivells d’ingressos mínimament adequats
per a diferents individus. Això és especialment cert en el cas dels individus amb
discapacitat, o que viuen en un entorn social més desavantatjat. Per tant, pot
resultar recomanable permetre que els ajuts vinculats a les necessitats especials de
certs col·lectius de persones siguin compatibles amb la renda mínima garantida, per
tal d’assegurar el mateix nivell de capacitats bàsiques. Una altra alternativa seria
establir diferents nivells de renda garantida en funció de les necessitats específiques
de cada col·lectiu, però aquesta opció possiblement dificultaria la gestió, doncs seria
un canvi més rellevant respecte a la situació actual, en que ja existeixen diferents
ajuts dirigits a cobrir aquestes necessitats més específiques.
• En quina mesura ser beneficiari de la renda mínima garantida pot afectar el dret a

rebre altres ajuts o prestacions. Per exemple, si la renda mínima garantida es troba
per sobre del llindar establert per poder ser beneficiari d’ajuts destinats al pagament
de subministraments, habitatge o educació, es podria perdre el dret a percebre
aquestes prestacions. En el cas de que es produeixin aquestes interaccions entre els
diferents ajuts i prestacions farien que no sempre resulti rentable per a les famílies
accedir a la prestació de renda mínima garantida, o podrien generar situacions
d’inequitat, tant horitzontal (quan persones amb el mateix nivell de renda i
necessitats rebin diferents prestacions per tenir diferències d’informació, per
exemple) com vertical (quan persones amb diferents nivells de renda en relació a les
seves necessitats acabin tenint una renda disponible diferent després de la
implantació de la renda mínima garantida).

4.7.2 Mapa de prestacions socials a la ciutat de Barcelona
Per tal d’analitzar els diferents aspectes esmentats a l’apartat anterior, i poder així
establir si els diferents ajuts i prestacions socials haurien de ser inclosos o no en el
càlcul de la fórmula que correspongui, s’ha desenvolupat un mapa de prestacions socials
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a la ciutat de Barcelona. Aquest mapa inclou tots els ajuts i prestacions socials als quals
podrien tenir accés els ciutadans de Barcelona, ja siguin estatals, autonòmics o locals, i
monetaris o en espècie, i es presenta a l’Annex d’aquest document. En total, està
integrat per 169 prestacions i ajuts, i per a cadascun d’ells es proporciona la següent
informació:
• Nom prestació: es detalla el nom de l’ajut o prestació social.
•

ID: codi identificador de l'ajuda que serveix per establir una referència entre les
mesures contingudes en el mapa de prestacions social i les ajudes esmentades a l’
apartat 2 d'aquest document. El primer dígit del codi és una lletra i representa el
nivell de govern que finança la prestació o ajuda; els valors possibles són B =
Ajuntament de Barcelona, G = Generalitat de Catalunya, E = Govern Central i A =
Altres. Els següents tres dígits són nombres i representen el subàmbit, seguint la
classificació que s’estableix en aquest mateix apartat, a la pàgina 56. Els tres darrers
dígits del codi assignen un nombre únic a cada prestació o servei, de manera que el
codi compost per aquests tres camps és un identificador únic de cada prestació o
servei.

• Descripció: es descriu breument en què consisteix l’ajut o prestació social.
• Requisits: es descriuen els requisits d’accés a la prestació.
• Requisits de renda: es determina si existeixen requisits de renda màxima per poder

accedir a la prestació, de manera que aquest accés es pugui veure influït per la
implantació de la renda mínima garantida, o no.
• Renda màxima: en cas de que existeixin requisits de renda, s’estableix quina és la

renda màxima amb la qual es pot accedir a la prestació o ajut.
• Àmbit, subàmbit i nivell de necessitat: els diferents ajuts i prestacions es classifiquen

en àmbits, subàmbits i nivell de necessitat en base a l’esquema que es presenta al
Quadre 5. Els nivells de necessitat als quals donen resposta els diferents ajuts són els
que s’han definit a l’apartat 4.5.
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Quadre 5. Esquema de classificació dels ajuts i prestacions en àmbits i subàmbits.
Àmbit

Subàmbit

1. Pensions

1.1. Pensions contributives
1.2. Pensions no contributives

Nivell
necessitat
1a
1a ó 1b

2. Ocupació

2.1. Prestacions econòmiques

1a

2.2. Formació i treball

2

2.3. Promoció emprenedoria i autoocupació

2

2.4. Reinserció sociolaboral de persones internes

2

3.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

1b

3. Habitatge

3.2. Ajudes per al pagament dels subministraments i del
manteniment

4. Serveis socials i
promoció social

3.3. Ajudes per al pagament d'impostos

1b

3.4. Ajudes vinculades als desnonaments

1b

3.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres
centres especialitzats
4.1. Serveis residencials

1b ó 2

4.2. Cobrir necessitats bàsiques

1a ó 2

4.3. Atenció a la dependència
4.4. Atenció a la infància i l'adolescència

5. Educació

6. Salut

7. Transport

1a ó 1b

2

2
1a, 2 ó 3b

4.5. Urgències socials

2

5.1. Escoles bressol (de 0 a 3 anys)

3b

5.2. Escolarització obligatòria (de 3 a 16 anys)

3b

5.3. Escolarització no obligatòria

3b

5.4. Educació superior universitària

3b

5.5. Educació superior no universitària

3b

5.6. Altres

3b

6.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

2

6.2. Serveis sanitaris no coberts per la SS

2

7.1. Transport públic

3a

7.2. Transport privat

3a

8. Cultura, esport i
8.1. Evitar l'exclusió social i/o laboral
lleure
9. Seguretat i
9.1. Seguretat i protecció social
justícia
9.2. Facilitar accés a la tutela judicial efectiva
10. Diversos
10.1. Títols de col·lectiu
àmbits
Font: elaboració pròpia

3b
2
2
3b
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• Organisme finançador: es distingeix entre Ajuntament de Barcelona, Administracions

locals, Generalitat de Catalunya i Govern Central. En el cas de que es financiï
conjuntament per diferents organismes, s’especifica també en aquest camp.
• Organisme gestor: es distingeix entre Ajuntament de Barcelona, Administracions

locals, Generalitat de Catalunya, Govern Central i Altres. En el cas de que es gestioni
conjuntament per diferents organismes, s’especifica també en aquest camp.
• Mecanisme: es classifiquen els ajuts i prestacions socials segons si es realitzen via

despesa (per exemple, les transferències a les famílies o els serveis de llar d’infants),
o via ingrés (per exemple, mitjançant descomptes en taxes i preus públics).
• Condicionalitat:

es

distingeixen

les

prestacions

segons

si

aquestes

són

incondicionades, és a dir, que el seu ús no ve determinat per part de l’administració
(per exemple, les pensions de jubilació); o específiques, si el seu ús ve determinat per
part de l’administració (per exemple, les beques menjador).
• Horitzó temporal: es distingeix entre si l’horitzó temporal de la prestació és

Permanent, Permanent mentre es compleixen requisits, Temporal o Puntual.
• Tipus: el tipus de prestació depèn de quin sigui el mecanisme. Si el Mecanisme és

“Via despesa”, es distingeix entre Transferència monetària, per als ajuts i prestacions
monetaris; i En espècie, per als ajuts i prestacions que es donen en forma de servei.
Si el mecanisme és “Via ingrés”, es distingeix entre Descompte en preus públics o
taxes i Bonificació o deducció fiscal.
• Variabilitat: la classificació utilitzada per determinar la variabilitat de la prestació

també depèn de quin sigui el mecanisme. Si el mecanisme és “Via despesa”, es
distingeix entre Fix, si la quantia de la prestació és fixa i independent de la persona; i
Variable, si la quantia de la prestació pot variar en funció de determinades
circumstàncies. Si el mecanisme és “Via ingrés”, es distingeix entre Total, si es tracta
d’una exempció total en el pagament dels preus públics, taxes o tributs; i Parcial, si
es tracta d’un descompte o bonificació parcial.
• Quantia: en els casos de les prestacions via despesa s’indica la quantia de la

prestació, quan aquesta és fixa, o l’import màxim, quan aquesta és variable. En els
casos de les prestacions via ingrés, s’indica l’import o percentatge de bonificació.
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• Tipus de col·lectiu: es distingeixen dos tipus de col·lectiu, la Població potencialment

activa i la Població no potencialment activa.
• Col·lectiu: en els casos en que es pot determinar un únic col·lectiu beneficiari de

l’ajut, aquest s’especifica en el camp Col·lectiu 1, distingint entre: Infants de 0 a 3
anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a 24/25 anys,
Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys, Autònoms, Persones sense feina, Dones,
Famílies, Famílies monoparentals, Famílies nombroses, Persones amb discapacitat,
Persones assegurades amb cobertura sanitària general, Vidus o Altres. En els casos
en que els ajuts i prestacions vagin dirigits a diversos col·lectius, s’especifica en el
camp Col·lectiu 1 Diversos, i aquests es detallen en el camp Col·lectiu 2.
• Contraprestació: es distingeixen els ajuts segons si la seva percepció va acompanyada

de certes contraprestacions per part dels beneficiaris com, per exemple, l’assistència
a cursos de formació, o no.
• Discrecionalitat: es distingeixen els ajuts segons si existeix discrecionalitat en la seva

concessió, és a dir, si els requisits per accedir a l’ajut no són totalment objectius, o
no. Per exemple, alguns ajuts estan subjectes a la valoració de les necessitats dels
individus per part dels organismes pertinents.
• Criteri de discrecionalitat: en els casos en que existeix discrecionalitat, s’especifica en

aquest camp quin és el criteri de discrecionalitat.
• Normativa: en el cas de que tinguem la informació disponible, es detalla la normativa

relativa a l’ajut o prestació social.
• Dades per al càlcul: en aquest camp s’especifica quines serien les dades necessàries

per poder realitzar el càlcul de la Renda per part de l’Ajuntament. En termes
generals, si es tracta d’una transferència monetària, caldrà saber quin és l’Import de
la prestació; si es tracta d’una prestació en espècie, serà necessari disposar d’una
Valoració de la prestació; i si es tracta d’un descompte en preus públics o bonificació
fiscal, serà necessari disposar de l’import d’aquest descompte o bonificació.
A més, per tal d’afavorir la comparabilitat amb la base de dades de que disposa
l’Ajuntament de Barcelona, s’han inclòs a les fitxes els codis utilitzats per part de
l’Ajuntament de Barcelona per identificar els diferents ajuts (Codi Ajuntament). Així
mateix, s’han inclòs les opcions na (no aplica) i nd (no disponible) als diferents camps.
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4.7.3 Determinació del conjunt de prestacions a incloure en els càlculs
En aquest apartat es descriu quin és el criteri en el qual s’hauria de basar la decisió
d’inclusió i no inclusió de les diferents prestacions en el càlcul del Suport Municipal
d’Inclusió. Concretament, les variables a considerar són: quin és el nivell de renda que
es vol garantir, quines són les necessitats que permet cobrir, i quins són els ajuts que
tenen com a finalitat donar resposta a aquestes necessitats que quedarien cobertes per
la renda mínima garantida, i que són els que s’haurien de restar de la fórmula
establerta.
Per tal de facilitar la presa de decisions per a diferents possibles nivells de renda mínima
garantida, cadascun dels ajuts s’ha classificat d’acord amb els diferents nivells de
necessitat establerts al Quadre 4, el cost dels quals es troba quantificat en el mateix
Quadre. A partir de la informació d’aquest quadre, i en funció de quin sigui el nivell de
renda garantit, es pot determinar fàcilment quines necessitats permet cobrir. A partir
d’aquí, els ajuts que s’hagin de restar a la fórmula utilitzada per calcular el suport
municipal d’inclusió seran els que portin els codis de nivell de necessitat que quedarien
coberts per la renda garantida, sempre que aquests no vagin dirigits a compensar les
necessitats especials que puguin tenir diferents col·lectius, com per exemple els
discapacitats o les persones amb dependència.

4.8 Relació amb altres serveis
Per tal de millorar els resultats d’una política de garantia d’ingressos en termes de
reducció de pobresa i desigualtat, caldrà una coordinació d’aquesta política amb les
polítiques de serveis socials, inserció laboral, habitatge o educació. A més, el tipus de
polítiques que es facin en aquests àmbits també pot determinar la definició adequada
del nivell de renda mínima. Per exemple, si es considera que l’habitatge ja queda
garantit amb les polítiques d’habitatge, no serà necessari considerar aquest tipus de
despesa en la definició del nivell de renda que es vol garantir. En canvi, si les polítiques
d’habitatge són insuficients per cobrir les necessitats existents, aleshores la definició del
nivell de renda garantida per a les famílies que no tenen accés a l’habitatge hauria de
tenir en compte aquest fet per tal de garantir l’equitat.
Una altra qüestió a tenir en compte és com es pot veure afectat el dret a percebre
altres ajuts i prestacions de les persones perceptores de la renda mínima. Amb la
finalitat de veure quins ajuts es podrien veure afectats, s’han inclòs a les fitxes de
l’Annex 1 els camps de “Requisits de renda”, que determina, per a cadascuna de les
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prestacions, si aquestes estableixen requisits de renda màxima per determinar quins
ciutadans hi poden tenir accés; i “Renda Màxima” que, en cas de que existeixin requisits
de renda, estableix quin és el llindar. Per tant, en funció de quin sigui el nivell de renda
mínima garantida establert, s’haurà d’analitzar quins altres ajuts i prestacions es poden
veure afectats, i establir mecanismes de coordinació amb altres administracions per tal
d’evitar, d’una banda, que cap ciutadà es pugui veure perjudicat per la implantació de la
renda mínima; i d’altra banda, que l’Ajuntament de Barcelona no s’hagi de fer càrrec de
despesa que correspondria a altres nivells d’administració.
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ANNEX
MAPA DE PRESTACIONS SOCIALS A LA CIUTAT DE
BARCELONA
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Nom prestació

Jubilació

ID E011001

Codi Ajuntament

GIE064001

Descripció

La pensió de jubilació és la prestació econòmica que es reconeix, un cop assolida l'edat
establerta, als que cessin o hagin cessat, totalment o parcialment, en l'activitat per la qual
estaven inclosos en el Sistema de la Seguretat Social i acreditin el període de cotització fixat.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: estar o haver estat inclosos en el camp d'aplicació del
sistema, afiliats, i en situació d'alta (o no) en causar la pensió; haver complert els 65 anys
(amb excepcions). El període mínim de cotització exigit és de 15 anys, dels quals almenys 2
han d'estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret.
En els supòsits en què s'accedeixi a la pensió de jubilació des d'una situació d'alta o
assimilada, sense obligació de cotitzar, el període dels 2 anys haurà d'estar comprès dins dels
15 anys anteriors a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Un percentatge sobre la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació
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Incondicionada

No

Nom prestació

Pensions de classes passives jubilació

ID E011002

Codi Ajuntament

GIE068005

Descripció

La pensió de jubilació és la prestació econòmica que es reconeix als funcionaris de l'Estat, un
cop assolida l'edat establerta, que cessin o hagin cessat en el servei.

Requisits

Per accedir a la prestació s'han de complir els següents criteris: complir l'edat establerta (65 o
70 anys); mínim de 15 anys de servei efectius; patir una lesió o procés patològic, somàtic,
psicològic, estabilitzat, irreversible o remotament reversible, que l'impossibiliti totalment per
les funcions pròpies del cos, escala, plaça o carrera.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

En funció de les bases de càlcul fixades i els anys complerts de servei

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Real Decreto Legislativo 670/1987, Real Decreto 851/1992, Real Decreto 2072/1999, Real
Decreto 432/2000, Título I del Real Decreto 710/2009, Resolución de 18 de marzo de 2010,

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

65

Incondicionada

No

Nom prestació

Incapacitat temporal

ID E011003

Codi Ajuntament

GIE055007

Descripció

Pensió que tracta de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan, a causa d'una
malaltia o accident, la persona treballadora està impossibilitada temporalment per treballar i
necessita assistència sanitària de la Seguretat Social. Es genera el dret en cas de malaltia
comuna o professional, i accident, sigui o no de treball.

Requisits

Estar afiliades i d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant,
mentre rebin assistència sanitària de la Seguretat Social i estiguin impedides per a la feina.
Tenir cobert un període de cotització.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 70% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013, Reial Decret 625/2014

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

66

Incondicionada

No

Nom prestació

Incapacitat permanent

ID E011004

Codi Ajuntament

GIE063004

Descripció

En la modalitat contributiva, és incapacitat permanent la situació del treballador que, després
d'haver estat sotmès al tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta mèdicament, presenta
reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i
previsiblement definitives, que disminueixin o anul∙lin la seva capacitat laboral. Modalitats:
Incapacitat permanent parcial, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i
gran invalidesa.

Requisits

Informe d'incapacitat, estar en situació d'alta o assimilada a l'alta i amb el període mínim de
cotització.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

67

Incondicionada

No

Nom prestació

Maternitat

ID E011005

Codi Ajuntament

GIE058006

Descripció

La Pensió tracta de cobrir la pèrdua de rendes del treball o d'ingressos que pateixen els
treballadors/es, per compte d'altri o per compte pròpia, quan se suspèn el seu contracte o
s’interromp la seva activitat per gaudir dels períodes de descans per maternitat, adopció i
acolliment, legalment establerts.

Requisits

Per accedir a la prestació s'han de complir els següents requisits: estar afiliades i d'alta o en
una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant, mentre rebin assistència sanitària
de la Seguretat Social i estiguin impedides per a la feina; tenir cobert un període de cotització;
els treballadors per compte d'altri: certificat de l'empresa en el qual consti la data de l'inici de
la suspensió laboral per maternitat/paternitat, si aquest certificat no ha estat enviat per
l'empresa a través del Sistema Red.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

68

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Paternitat

ID E011006

Codi Ajuntament

GIE060010

Descripció

Pensió que cobreix la pèrdua de rendes del treball o d'ingressos que sofreixen els
treballadors/es, per compte d'altri o per compte pròpia, quan es suspèn el seu contracte o
s’interromp la seva activitat per gaudir dels períodes de descans del pare, pel naixement de
fill, adopció o acolliment, legalment establerts.

Requisits

Estar afiliat i en alta o en situació assimilada en algun dels règims del sistema de la seguretat
social i tenir cobert el període de cotització. Treballadors per compte d'altri: certificat de
l'empresa en el qual consti la data de l'inici de la suspensió laboral per maternitat/paternitat,
si aquest certificat no ha estat enviat per l'empresa a través del Sistema Red en el cas de
maternitat.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

69

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat

ID E011007

Codi Ajuntament

GIE065002

Descripció

Compensació per la manca d'ingressos que produeix la mort d'un subjecte a determinats
familiars que hi van conviure o estaven a càrrec seu. Hi ha dues modalitats: pensió vitalícia de
viduïtat i prestació temporal de viduïtat.

Requisits

A més a més dels requisits generals (afiliació, alta i cotització) exigits al causant en cada
situació, per accedir a la pensió de viduïtat, els beneficiaris hauran d'acreditar uns altres
requisits específics en determinades circumstàncies. Quan no es compleixen els requisits per
optar a la pensió vitalícia, es pot optar a una pensió temporal, igual a la pensió que li hagués
correspost, però només durant 2 anys a partir de la mort del cònjuge. La pensió vitalícia de
viduïtat és incompatible amb la pensió temporal de viduïtat, i també amb percebre una
pensió d’orfandat.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Vidus

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

70

Incondicionada

No

Nom prestació

Orfandat

ID E011008

Codi Ajuntament

GIE066008

Descripció

Compensació per la manca d’ingressos que produeix per als fills la mort dels pares.

Requisits

S'estableixen els següents requisits: ser fill del causant, independentment de la naturalesa
legal de la seva filiació; ser fill del cònjuge supervivent aportat al matrimoni, sempre que la
unió s'hagués celebrat dos anys abans de la defunció del causant, que haguessin conviscut a
càrrec seu i, a més a més, no tinguin dret a una altra pensió de la Seguretat Social ni quedin
familiars amb l'obligació i la possibilitat de prestar‐los aliments. Els requisits dels fills al
moment de la defunció del causant són ser menor de 21 anys o ser major de 21 anys i tenir la
capacitat de treball reduïda en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent
absoluta o gran invalidesa.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

20% de la base reguladora, màxim 5.339,60 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

71

Incondicionada

No

Nom prestació

Cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

ID E011009

Codi Ajuntament

GNE061161

Descripció

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva
jornada de treball un mínim del 50% per a la cura del menor a càrrec seu afectat per càncer o
una altra malaltia greu. El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que
sofreixen les persones interessades en haver de reduir la seva jornada.

Requisits

Treballadors que redueixin la seva jornada laboral, almenys, en un 50%, que estiguin afiliats i
en alta al sistema de la seguretat social, i que acreditin el període mínim de cotització.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.1. Pensions contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

72

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Pensió no contributiva per jubilació

ID E012010

Codi Ajuntament

GIE006026

Descripció

Pensió reconeguda a les persones grans que no han cotitzat mai o durant un temps
insuficient per tenir dret a una pensió contributiva i que es trobin en situació de necessitat.

Requisits

Requisits de residència; edat (més de 65 anys); manca d'ingressos econòmics (tenir ingressos i
rendes de menys de 5.122,60 euros anuals per una persona sola).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 365,90 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret legislatiu 1/1994, Reial decret 357/1991, Ordre PRE/3113/2009

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 5.122,6 €/any per una persona, variable

Condicionalitat

Contraprestació

73

Incondicionada

No

Nom prestació

Complement de la pensió no contributiva per a persones que viuen de
lloguer

Codi Ajuntament

GIG304029

Descripció

Complement de pensió adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que acreditin
que no tenen un habitatge en propietat i que resideixen habitualment en un habitatge de
lloguer.

Requisits

Pensionista de pensió no contributiva que viu de lloguer i no té cap habitatge en propietat;
l'arrendador de l'habitatge no ha de tenir cap vincle de parentiu fins a tercer grau amb el
sol∙licitant (pare/mare, fill/a, avi/àvia, nét/a, germà/ana, oncle/tia, sogre/a, gendre/nora,
besavi/besàvia, besnét/besnéta, cunyat/ada, nebot/oda, cònjuge, parella de fet); tenir fixada
la residència habitual a l'habitatge llogat, amb una vigència de contracte de lloguer no
inferior a un any i residint en ell 180 dies anteriors a la data de sol∙licitud com a mínim.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

525 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Import prestació
74

Incondicionada

No

ID E012011

Nom prestació

Pensió no contributiva per invalidesa

ID E012012

Codi Ajuntament

GIE007027

Descripció

Pensió reconeguda a les persones amb un determinat grau reconegut de discapacitat que no
han cotitzat mai o durant un temps insuficient per tenir dret a una pensió contributiva i que
es trobin en situació de necessitat.

Requisits

Requisits de residència; edat (entre 18 i 65 anys); manca d'ingressos econòmics (ingressos i
rendes de menys de 5.122,60 euros anuals per una persona sola); grau de discapacitat
(superior al 65%).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 548,85 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret legislatiu 1/1994, Reial decret 357/1991, Ordre PRE/3113/2009,

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 5.122,6 €/any per una persona, variable

Condicionalitat

Contraprestació

75

Incondicionada

No

Nom prestació

Revisió d'invalidesa

ID E012013

Codi Ajuntament

GPE050196

Descripció

Prestació assistencial que complementa la protecció per desocupació de caràcter contributiu i
dirigida a determinats col∙lectius.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: tenir entre 16 i 65 anys (no haver complert l'edat ordinària
per a tenir dret a jubilació); haver tingut una pensió per invalidesa que ha estat revisada per
millora; inscriure's com a demandant d'ocupació; no tenir dret a atur contributiu; subscriure el
compromís d'activitat; ingressos bruts propis menors o iguals a 491,40 €/mes (es
comptabilitzen els propis i els de la unitat familiar).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 491,40 €/mes per UF

Normativa

Dades per al càlcul

Import prestació
76

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no
contributiva, per invalidesa o jubilació

Codi Ajuntament

GIG008028

Descripció

Beneficiaris d'una pensió no contributiva amb un determinat nivell d'ingressos que no puguin
incorporar‐se al mercat laboral.

Requisits

Ser beneficiari d'una pensió no contributiva, ingressos (excepte PNC i RMI) inferiors al 25%
de la pensió no contributiva, impossibilitat d'incorporar‐se al mercat laboral.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 106,72 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 25% de la PNC (excepte PNC i RMI)

Condicionalitat

Contraprestació

77

Incondicionada

No

ID E012014

Nom prestació

Pensions assistencials del fons d'assistència social

ID G012015

Codi Ajuntament

GIG017013

Descripció

Prestacions econòmiques de vellesa i malaltia amb càrrec a l'assistència social.

Requisits

Mancar de mitjans econòmics per a la subsistència; no tenir familiars que estén obligats a
atendre‐li; no pertànyer a comunitats, instituts ordenis o organitzacions religioses que, per les
seves regles o estatus, estén obligats presta‐li assistència; no ser propietari o usufructuari de
béns, mobles o immobles que les seves característics, valoració i possibilitat de venda indiquin
notòriament l'existència de mitjos materials suficients per atendre a la subsistència. Nota:
ambdues modalitats d'aquesta prestació han estat suprimides pel Reial Decret Llei
5/1992, però aquelles persones que ja n'eren beneficiàries les continuaran percebent mentre
no canviï la seva situació. Per tant, no s'admeten noves sol∙licituds.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Fix

Quantia

149,86 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret 2620/1981

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 2.098,04 €/any per persona

Condicionalitat

Contraprestació

78

Incondicionada

No

Nom prestació

Maternitat no contributiva

ID E012016

Codi Ajuntament

GIE059016

Descripció

Períodes de descans i permisos per maternitat biològica (inclosos els parts que tinguin lloc
després de més de 180 dies de vida fetal), l'adopció, delegació de guarda per a la convivència
preadoptiva, acolliment familiar temporal, acolliment familiar permanent.

Requisits

En són beneficiàries les treballadores per compte d'altri o per llur compte que, en cas de part,
compleixin tots els requisits establerts per accedir a la prestació per maternitat, llevat del
període de cotització exigit. S'estableixen els següents criteris: estar donat d'alta en la
Seguretat Social quan dóna a la llum; per als treballadors responsables dels ingressos de les
cotitzacions és imprescindible estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat
Social; el dret prescriu als 5 anys; és aplicable allò que es disposa per al subsidi de maternitat
contributiva sempre que les situacions siguin anàlogues.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

532,51 €/mes en 2016

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

RL

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

79

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Risc durant l'embaràs

ID E012017

Codi Ajuntament

GIE056014

Descripció

Pensió que tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix en cas de risc durant
l’embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un
altre compatible amb l’estat de la treballadora, aquest canvi no resulta tècnica o
objectivament possible o no es pot dur a terme per motius justificats.

Requisits

Estar afiliades i d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant,
mentre rebin assistència sanitària de la Seguretat Social i estiguin impedides per a la feina.
Tenir cobert un període de cotització. El procediment s'inicia a instància de la treballadora,
mitjançant un informe que haurà de sol∙licitar al facultatiu del Servei Públic de Salut, en el
qual s’acrediti la situació d’embaràs i la data probable del part. Amb aquest informe i un
certificat de l'empresa sobre l’activitat desenvolupada i les condicions del lloc de treball, la
treballadora sol∙licita l’emissió de la certificació mèdica sobre l’existència de risc durant
l’embaràs davant l'entitat gestora o col∙laboradora que correspongui.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració existència de risc

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 36/2011, Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

80

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Risc durant la lactància natural

ID E012018

Codi Ajuntament

GIE057015

Descripció

Pensió que tracta cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix quan la treballadora és
declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural
d'un menor de 9 mesos, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o
d’activitat per un altre compatible amb la seva situació, aquest canvi no resulti tècnica o
objectivament possible o no pugui raonablement exigir‐se per motius justificats.

Requisits

Es dirigeix a treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives
o laborals, declarades en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant la
lactància, sempre que reuneixin: estar afiliades i en situació d'alta en algun dels règims del
sistema la Seguretat Social. En el cas dels representants de comerç s'exigeix, a més, estar al
corrent del pagament de les quotes en la data en què sobrevingui la contingència. En el cas
de les artistes i professionals taurines, que resultin deutores de quotes en virtut de les
regularitzacions que s'efectuïn en finalitzar l'exercici econòmic, s'aplicarà allò que s'ha indicat
en el paràgraf anterior. No s'exigeix cap període mínim de cotització per derivar de
contingències professionals.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

100% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

81

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Prestacions familiars. Modalitat 1: per fill o menor acollit a càrrec

ID E012019

Codi Ajuntament

GIE001042

Descripció

Prestacions de naturalesa no contributiva destinades a cobrir la situació de necessitat
econòmica o d'excés de despesa que produeix, per a determinades persones, l'existència de
responsabilitats familiars i el naixement o adopció de fills/filles en determinats supòsits.

Requisits

Residir legalment a territori espanyol; tenir fill a càrrec o acollit menor de 18 anys, o major
amb una discapacitat superior al 65%; no tenir dret a prestacions de la mateixa naturalesa;
no tenir ingressos superiors a 11.547,96 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

291 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 11.547,96 €/any

82

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Prestacions familiars. Modalitat 2: per naixement o adopció de fill, en
supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares
amb discapacitat

ID E012020

Codi Ajuntament

GIE002044

Descripció

Prestacions de naturalesa no contributiva destinades a cobrir la situació de necessitat
econòmica o d'excés de despesa que produeix, per a determinades persones, l'existència de
responsabilitats familiars i el naixement o adopció de fills/filles en determinats supòsits.

Requisits

Residir legalment a territori espanyol, no tenir dret a prestacions de la mateixa naturalesa,
no superar el llindar d'ingressos establerts. El llindar d'ingressos establert depèn de la
quantitat de fills a càrrec. El cas d'una família no nombrosa amb un fill a càrrec correspon al
menor llindar, que estableix uns ingressos màxims de 12.552,58 euros a l'any.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Fix

Quantia

1.000 €

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies nombroses, Famílies monoparentals, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 12.552,58 €/any per UF no nombrosa amb un fill, variable

Condicionalitat

Contraprestació

83

Incondicionada

No

Nom prestació

Prestacions familiars. Modalitat 3: per part o adopció múltiples

ID E012021

Codi Ajuntament

GIE003043

Descripció

Prestacions de naturalesa no contributiva destinades a cobrir la situació de necessitat
econòmica o d'excés de despesa que produeix, per a determinades persones, l'existència de
responsabilitats familiars i el naixement o adopció de fills/filles en determinats supòsits.

Requisits

Part o adopció múltiples; residir legalment a territori espanyol; no tenir dret a prestacions de
la mateixa naturalesa.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 7.783,20 € (per a 4 o més fills)

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

84

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Pensió a favor de familiars

ID E012022

Codi Ajuntament

GIE067011

Descripció

Compensació per la manca d'ingressos que produeix per a determinats familiars la mort d'un
familiar. Hi ha 4 modalitats: pensió vitalícia de viduïtat, prestació temporal de viduïtat,
pensió d'orfenesa: fills menors de 21 anys (prorrogable fins a 24 anys) o incapacitats pel
treball abans d'aquesta edat; a favor dels pares.

Requisits

Beneficiaris: néts i germans, orfes de pare i mare, que en la data de la defunció siguin o
menors de 18 anys o majors que tinguin reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge
valorat en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o menors de
22 anys els ingressos del qual no superin el límit del 75% del SMI; mare i àvies vídues,
solteres, casades, el marit sigui més gran de 60 anys o estigui incapacitat per al treball,
separades judicialment o divorciades; pare i avis amb 60 anys complerts o incapacitats per a
tot treball; fills i germans de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent; homes o
dones de més de 45 anys, que estiguin solters, vidus, separats judicialment o divorciats que
acreditin dedicació prolongada a la cura del causant.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

20% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% del SMI

Condicionalitat

Contraprestació

85

Incondicionada

No

Nom prestació

Pensions de classes passives a favor de familiars

ID E012023

Codi Ajuntament

GIE069009

Descripció

Compensació per la manca d'ingressos que produeix la defunció d'un funcionari o d'un
pensionista a determinats familiars que hi van conviure o estaven al seu càrrec. Hi ha 4
modalitats: pensió vitalícia de viduïtat; prestació temporal de viduïtat; pensió d'orfenesa; a
favor dels pares.

Requisits

Requisit general: defunció del funcionari/funcionària o del pensionista. Requisits específics: la
prestació temporal de viduïtat es pot demanar quan no es compleixen els requisits per optar a
la pensió vitalícia, que s'atorga només durant 2 anys a partir de la mort del cònjuge; pensió
d'orfanesa ‐ dirigit a fills menors de 21 anys (prorrogable fins 24 anys) o amb incapacitsts pel
treball abans d'aquesta edat; a favor dels pares ‐ quant en depenguessin i no hi hagi altres
familiars amb dret a pensió (cònjuge, parella, fills). La pensió vitalícia de viduïtat és
incompatible amb la pensió temporal de viduïtat, i també amb percebre una pensió
d’orfandat.

Requisits de renda

No

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal o permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 50% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Real Decreto Legislativo 670/1987, Real Decreto 691/1991, Real Decreto 851/1992, Real
Decreto 2072/1999, Real Decreto 432/2000, Título I del Real Decreto 710/2009, Resolución

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

86

Incondicionada

No

Nom prestació

Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents

ID G012024

Codi Ajuntament

GIG009012

Descripció

Prestació complementària a la pensió de viduïtat per vidus que no tingui ingressos per sobre
del 25% de la pensió no contributiva.

Requisits

Que no tingui ingressos per sobre del 25% de la pensió no contributiva.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Vidus

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 25% de la PNC

Condicionalitat

Contraprestació

87

Incondicionada

No

Nom prestació

Prestació per atendre les necessitats bàsiques

ID G012025

Codi Ajuntament

GIG015032

Descripció

Protecció de les persones que no tenen dret a cap altra prestació econòmica dels sistemes
públics de previsió, contributius o no contributius.

Requisits

Ser major de 65 anys, o tenir entre 18 i 65 anys i discapacitat igual o superior al 65% i no
realitzar cap activitat laboral ni superar el límit d'ingressos establert (IRSC).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 533,60 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Persones amb discapacitat, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% de l'IRSC pel conjunt de l'UF

Condicionalitat

Contraprestació

88

Incondicionada

No

Nom prestació

Subsidis per alliberats/des de presó

Codi Ajuntament

GPE049195

Descripció

Prestació assistencial que complementa la protecció per desocupació de caràcter contributiu i
dirigida a determinats col∙lectius.

Requisits

No haver complert l'edat ordinària per a tenir dret a la jubilació; haver estat a presó més de 6
mesos i haver estat alliberat; inscriure's com a demandant d'ocupació dins de 30 dies des de
l'excarcelació i mantenir‐se inscrit 1 mes i després, durant tot el període de percepció; no tenir
dret a atur contributiu; subscriure el compromís d'activitat; ingressos bruts propis menors o
iguals a 491,40 €/mes (es comptabilitzen els propis i els de la unitat familiar).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 491,40 €/mes per UF

Normativa

Dades per al càlcul

ID E012026

Import prestació
89

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Treballadors/es emigrants retornats/des

Codi Ajuntament

GIE048020

Descripció

Prestació assistencial que complementa la protecció per desocupació de caràcter contributiu i
dirigida a determinats col∙lectius.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: tenir entre 16 i 65 anys (no haver complert l'edat ordinària
per a tenir dret a jubilació); ser treballador espanyol emigrant retornat de països no
UE/E.E.E., ni Australia o Suiza; haver treballat en aquests països com a mínim durant 12
meses en els darrers 6 anys des de la darrera sortida d'Espanya; inscriure's com a demandant
de feina dins de 30 dies des de la data de retorn; no tenir dret a atur contributiu; subscriure
el compromís d'activitat; ingressos bruts propis menors o iguals a 491,25 €/mes; cal sol∙licitar
la prestació en els 15 dies hàbils següents a la finalització del mes d'inscripció com
demandant d'ocupació. Es cobra com a màxim 18 mesos.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

01. Pensions

Subàmbit

01.2. Pensions no contributives

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 75% del SMI

Normativa

Dades per al càlcul

ID E012027

Import prestació
90

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Prestació per desocupació

ID E021028

Codi Ajuntament

GIE044003

Descripció

Protegeix la situació de qui pot i vol treballar i de qui perd la seva feina de manera temporal
o definitiva.

Requisits

Trobar‐se en situació legal de desocupació, tenir el període mínim de cotització per
desocupació i no trobarse en cap situació d'incompatibilitat.

Requisits de renda

No

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 70% de la base reguladora

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret legislatiu 1/1994, Reial decret legislatiu 5/2000, Reial decret 625/1985

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

91

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Subsidi per desocupació. Tipus 1: pers esgotament de la prestació
contributiva

ID E021029

Codi Ajuntament

GIE045017

Descripció

Prestació assistencial que complementa la protecció per desocupació de caràcter contributiu i
dirigida a determinats col∙lectius.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: tenir entre 16 i 65 anys o ser major de 65 anys si no
reuneix els requisits de la jubilació; haver contribuit/a la Seguretat Social; els ingressos bruts
propis i de la unitat familiar han de ser menors o iguals a 491,40 €/mes/persona; no tenir
dret a atur contributiu; estar inscrit com a demandant d'ocupació, i mantenir inscripció
durant cobrament; subscriure compromís d'activitat; haver demanat la prestació més de 15
dies hàbils següents a la finalització del mes d'espera des de l'esgotament de la prestació
contributiva.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret legislatiu 1/1994, Reial decret legislatiu 5/2000, Reial decret 625/1985

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% del SMI

92

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Subsidi per desocupació. Tipus 2: per pèrdua del treball

ID E021030

Codi Ajuntament

GIE045018

Descripció

Prestació assistencial que complementa la protecció per desocupació de caràcter contributiu.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: no haver complert l'edat ordinària per a tenir dret a
jubilació o ser major de 65 anys i no tenir dret a jubilació contributiva; haver contribuit/a la
Seguretat Social; ingressos bruts propis i de la unitat familiar menors o iguals a 491,40
€/mes/persona; no tenir dret a atur contributiu; estar inscrit com a demandant d'ocupació, i
mantenir inscripció durant cobrament; subscriure compromís d'activitat; haver sol∙licitat la
prestació dins de 15 dies hàbils següents a la finalització del mes d'espera des de
l'esgotament de la prestació contributiva.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret legislatiu 1/1994, Reial decret legislatiu 5/2000, Reial decret 625/1985

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% del SMI

93

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Subsidi per desocupació. Tipus 3: Per a majors de 55 anys

ID E021031

Codi Ajuntament

GIE045019

Descripció

Prestació assistencial que complementa la protecció per desocupació de caràcter contributiu i
dirigida a determinats col∙lectius.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: no haver complert l'edat ordinària per a tenir dret a
jubilació o ser major de 65 anys i no tenir dret a atur contributiu; estar inscrit com a
demandant d'ocupació; subscriure el compromís d'activitat; ingressos menors o iguals a
491,40 euros/mes (es té en compte també els ingressos bruts de la unitat familiar); cal
complir requisits durant tota la percepció; ha de sol∙licitar‐se a partir del moment en que es
compleixen els 55 anys.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret legislatiu 1/1994, Reial decret legislatiu 5/2000, Reial decret 625/1985

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% del SMI

94

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Renda Activa d'Inserció

ID E021032

Codi Ajuntament

GIE051022

Descripció

Programa de suport a la inserció laboral de determinats col∙lectius amb especials dificultats:
aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, emigrants retornats i víctimes de
violència de gènere.

Requisits

Estar inscrit com a demandant d'ocupació en una oficina de treball; no tenir ingressos
econòmics superiors al 75% del SMI ni individuals ni familiars; no haver percebut el programa
tres vegades seguides; més requisits segons el col∙lectiu.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

80% de l'IPREM

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret 1369/2006

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% del SMI

95

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva
protecció per desocupació (PREPARA)

Codi Ajuntament

GIE052024

Descripció

Aquest programa està destinat a oferir l’oportunitat de participar en itineraris personals
d’inserció i accions de requalificació professional a totes aquelles persones treballadores en
situació d’atur que ja no puguin beneficiar‐se de cap subsidi. L’objectiu d’aquest programa és
el de millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries, proporcionant‐los una ajuda
econòmica.

Requisits

Podran beneficiar‐se d'aquest programa les persones aturades per extinció de la seva relació
laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les Oficines d'Ocupació que esgotin la
prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per
desocupació. Les persones a més han de complir alguna de les següents condicions: portar
inscrites com a demandants d'ocupació almenys dotze dels últims divuit mesos; tenir
responsabilitats familiars. La persona sol∙licitant ha de mancar de rendes, de qualsevol
naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 % del salari mínim interprofessional.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

75% de l’IPREM mensual

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial decret 1/2011, Reial decret 1/2013, Reial decret 1/2016

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% del SMI

96

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

ID E021033

Nom prestació

Programa d'Activació per a l'Ocupació

Codi Ajuntament

GIE053039

Descripció

Orientació, formació, requalificació i/o reconeixement de l'experiència laboral acompanyat
d'una mesura de protecció. Té com a objectiu facilitar la reinserció laboral als desempleats
de llarga durada amb càrregues familiars.

Requisits

Haver estat vinculat amb el mercat laboral en el passat i haver cessat involuntàriament abans
de l'esgotament de prestacions socials. No tenir dret a ajudes contributives ni assistencials per
atur, ni a RAI, haver esgotat PREPARA i no tenir dret a altres prestacions. Han d'haver passat
mínim 6 mesos des d'esgotament de la RAI, el PRODI, el PREPARA. Compromís de
cerca activa d'ocupació i acreditació de cerca activa. Estar inscrit com a demandant
d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Mancar de rendes de qualsevol
naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

426 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 75% del SMI

Normativa

Dades per al càlcul

ID E021034

Import prestació
97

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Renda mínima d'inserció (RMI)

ID G021035

Codi Ajuntament

GIG043021

Descripció

Prestació per a cobrir les necessitats bàsiques d'usuaris sense cap ingrés o amb ingressos
mínims, i que tinguin dificultats socials afegides a les de manca de feina, als efectes d'assolir
la seva inserció o reinserció sociolaboral.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: edat entre 25 i 65 anys (inclosos menors de 25 anys amb
desemparament o risc social); empadronament a Catalunya; 2 anys de residència continuada i
efectiva a Catalunya; ingressos o d´altres prestacions inferiors a l´RMI; ingressos en els darrers
12 mesos inferiors a l´RMI; permís de residència legal; constituir llar independent
com a mínim 1 any abans de la sol∙licitud de l´RMI; signar el conveni o compromís d´inserció;
presentar dificultats d'inserció sociolaboral afegides.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.1. Prestacions econòmiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 648,60 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de les dificultades d'inserció sociolaboral afegides

Normativa

Llei 10/1997, Llei 7/2011, Llei 5/2012, Decret 384/2011

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% de la RMI

98

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Beques

ID E022036

Codi Ajuntament
Descripció

Beques dirigides a persones treballadores en situació d'atur que no siguin perceptores de
prestacions econòmiques i participin en accions formatives del Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC).

Requisits

Variables segons la beca o ajuda.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.2. Formació i treball

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Variable segons la beca o ajuda

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

Orden TRE/349/2008, Orden TRE/396/2009

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% de l'IRSC

99

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

Sí

Nom prestació

Programes amb treball i formació: pla Inserjoves, programa aturats de
llarga durada, treball i formació, treball als barris amb contractació,
dispositiu amb contractació per RMI i el programa de col∙laboració social

Codi Ajuntament

GIE155023

Descripció

Programes de treball i formació amb polítiques de rendes, potenciats pel SOC. Objectiu:
generar oportunitats per mantenir actives les persones que es troben sense feina i sense dret
a prestacions, incrementar la seva qualificació i ocupabilitat i que en acabar el programa
tinguin dret a prestacions i/o subsidis.

Requisits

Els programes es dirigeixen a persones sense feina i sense prestacions. El pla Inserjoves es
dirigeix a joves de 16 a 24 anys que estan desocupats que no hagin obtingut el títol de la ESO.
El programa Aturats de llarga durada es dirigeix a persones aturades de llarga durada. Els
beneficiaris del programa treball als barris amb contractació són els barris. Dispositiu amb
contractació per RMI: poden ser beneficiàries les persones que cobren la RMI i que tenen un
perfil plenament laboral. Col∙laboració social: poden ser beneficiàries les persones
desocupades i les administracions que les incorporen a les seves plantilles.

Requisits de renda

No

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.2. Formació i treball

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima na

Discrecionalitat
Criteri discrecionalitat

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
100

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

Sí

ID G022037

Nom prestació

Subvencions per a nous autònoms

ID B023039

Codi Ajuntament
Descripció

Subvencions a empresaris/es i professionals individuals de la ciutat de Barcelona per a donar
suport a l'inici de la seva activitat econòmica.

Requisits

La subvenció es dirigeix a persones que, trobant‐se en situació d'atur i empadronades a la
ciutat de Barcelona, com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal, hagin iniciat una nova
activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries
individuals) a partir del dia 1 de gener de 2015, que no hagin estat donats d'alta en el RETA
(Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat en els últims anys
anteriors a la data d'alta i que l'alta fiscal sigui o s'hagi produït a la ciutat de Barcelona.
S'entendran també beneficiàries del programa les noves persones sòcies de cooperatives de
treball associat enquadrades en el RETA que compleixin les mateixes condicions d'alta.

Requisits de renda

No

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.3. Promoció emprenedoria i autoocupació

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 3.600 €

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Autònoms

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

101

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Suport als procesos d'inserció socio‐laborals i formatius

ID G024040

Codi Ajuntament

GNG075176

Descripció

Programa per cobrir les despeses que es poden originar en els processos adreçats a interns i
alliberats condicionals en concepte de: suport a la recerca d’ocupació, suport en el món
laboral, assistència a cursos socio‐formatius, adquisició de material formatiu o laboral.

Requisits

No tenir recursos econòmics ni suport familiar que pugui assumir les despeses generades de
la inserció socio‐laboral i formativa de l'intern/a en procés de reinserció, a la vegada que els
serveis socials comunitaris tampoc ho puguin cobrir o no en tinguin competència.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.4. Reinserció sociolaboral de persones internes

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació de necessitat i de la situació familiar

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

102

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Crear llocs de treball per a persones internes en centres penitenciaris i de
justícia juvenil

Codi Ajuntament

GNG166170

Descripció

Programa dirigit a facilitar la reinserció sociolaboral de les persones internes en centres
penitenciaris i de justícia juvenil, mitjançant la creació de llocs de treball adaptats a les
necessitats d'aquestes persones.

Requisits

Estar sotmès a mesures judicials, i haver estar valorat positivament per a l'accés al treball
dins dels programes establerts.

Requisits de renda

No

Àmbit

02. Ocupació

Subàmbit

02.4. Reinserció sociolaboral de persones internes

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya i altres

Organisme gestor

Altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

nd

Renda màxima na

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
103

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

Sí

ID G024041

Nom prestació

Prestacions per al pagament del lloguer

ID G031042

Codi Ajuntament

HIG077084

Descripció

Prestació que té com a objectiu ajudar a pagar el lloguer a persones amb ingressos baixos a
qui la situació d'impagament pot abocar a l'exclusió social.

Requisits

Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys; tenir uns ingressos màxims (la
unitat de convivència) no superiors a 1,5 vegades l'IRSC, i com a mínims els necessaris per
pagar el lloguer; no pagar un lloguer superior a l'establert en la convocatòria.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 200 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 150% de l'IRSC

Condicionalitat

Contraprestació

104

Específica

No

Nom prestació

Prestacions permanents per al pagament del lloguer

Codi Ajuntament

HIA288089, HIA287090

Descripció

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència
que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc
d'exclusió social residencial. S'entén que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de
convivència a què pertany la persona que sol∙licita l'ajut paga un lloguer superior al definit
com a lloguer just.

Requisits

Tenir contracte de lloguer obtingut a través de les borses de mediació per al lloguer social o
gestionats per entitats sense ànim de lucre; o ser persona beneficiària de la prestació
econòmica d'urgència especial per al pagament del lloguer adreçada a persones que han
perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.
Per a persones que han rebut aquesta ajuda l'any anterior, els ingressos màxims de la unitat
de convivència han de ser entre 1,5 i 2,35 vegades el IRSC, segons al col∙lectiu. Per a nous
sol∙licitants, els requisits són que l'import de la renda de lloguer mensual no superi els 750
euros; que no tinguin un patrimoni declarat a l'IRPF superior a 500 euros; que l'habitatge no
sigui gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 2.880 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 55 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 150% de l'IRSC

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

ID B031043

Import prestació
105

Específica

No

Nom prestació

Subvenció per al pagament del lloguer

Codi Ajuntament

HIA288089, HIA287090

Descripció

Subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar
l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc
d'exclusió social.

Requisits

Ser titular d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al
territori de Catalunya i complir els següents requisits: acreditar la residència a Catalunya; tenir
uns ingressos inferiors a 2,8 vegades l’IRSC; que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un
habitatge que sigui la seva residència habitual; que l’import de la renda de lloguer mensual no
superi els 600 euros a la ciutat de Barcelona; estar al corrent de pagament de les rendes de
lloguer en el moment de presentar la sol∙licitud; estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social; el sol∙licitant no pot tenir un habitatge en propietat o ser‐ne
usufructuari; que no tinguin un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500
euros.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 2.400 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 55 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 280% de l’IRSC

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

ID B031044

Import prestació
106

No

Nom prestació

Servei de suport per a l'accés a l'habitatge de lloguer privat i/o social

Codi Ajuntament

HIA279097

Descripció

El suport a l'habitatge s'articula des dels serveis socials en base a dues modalitats: (1) Servei
de Suport a l'accés a l'Habitatge (accés a l'habitatge privat), (2) Suport a l' Habitatge de
lloguer Social (accés a l'habitatge de protecció social).

Requisits

Adreçat a les persones en situació de més vulnerabilitat de Barcelona; cal estar empadronat
a Barcelona i en seguiment per part del Centre de Serveis Socials corresponents.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

ID B031045

Nom prestació

Prestació econòmica d'urgència especial per al pagament del lloguer de
quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge

Codi Ajuntament

HIG078085, HIG079086, HIG079087

Descripció

Deixar sense efecte l'acció de desnonament judicial per impagament del lloguer o de quotes
d'amortització hipotecària, possibilitant la permanència de la persona a l'habitatge. En el cas
d'haver‐se produït la pèrdua de l'habitatge, ajudar al pagament del nou habitatge de lloguer i
col∙laborar en les despeses de fiança i trasllat.

Requisits

S'estableixen els criteris següents: ingressos no superiors a 2,35 vegades IRSC; l'ajut ha de ser
per a l'habitatge habitual; no es pot pagar un lloguer o quota hipotecària superior a
l'establert a la Resolució de convocatòria; acreditar ingressos suficients per seguir pagant el
lloguer. Per a les prestacions per a persones desnonades s'estableixen els mateixos criteris
que les d'ajut al deute, però s'atorguen per un període de 12 mesos.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 300 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Resolució TES/2932/2012

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 235% de l’IRSC

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

ID G031046

Nom prestació

Prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o
de les quotes hipotecàries

Codi Ajuntament

HIA288089, HIA287090

Descripció

Els objectius són deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del
lloguer o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries. Les
prestacions es concedeixen: per al pagament del deute de lloguer; per al pagament del deute
de les quotes hipotecàries; per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a
conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Requisits

S'estableixen els següents requisits: ni el sol∙licitant ni cap membre de la unitat de
convivència poden tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi,
s’exceptuen les prestacions de quotes hipotecàries ja que demanen l’ajut per pagar el deute
de l’habitatge en propietat; l’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent
del sol∙licitant que és el que constitueix el seu domicili segons padró municipal; cal acreditar
la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència amb l’aportació d’un informe
socioeconòmic dels Serveis Socials d'atenció primària o especialitzada.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 3.000 €

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Famílies monoparentals, Famílies nombroses

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Avaluació de la urgència i especial necessitat

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Import prestació
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Específica

No

ID B031047

Nom prestació

Prestació econòmica d'urgència especial per al pagament del lloguer o
quotes d'amortització hipotecària adreçada a persones en situació d'atur
de llarga durada

ID G031048

Codi Ajuntament
Descripció

Prestació econòmica d'urgència especial per al pagament del lloguer o les quotes
d'amortització hipotecària adreçada a persones aturades de llarga durada.

Requisits

Les persones beneficiàries han d'acreditar una situació d'atur de llarga durada, es pot haver
estat donat d'alta un màxim de 45 dies durant els 12 mesos en què s'ha d'acreditar estar a
l'atur; els ingressos no poden ser superios a 1,5 vegades IRSC; l'ajut ha de ser per a l'habitatge
habitual; no es pot pagar un lloguer o quota hipotecària superior a l'establert a la resolució de
convocatòria; acreditar ingressos suficients per seguir pagant el lloguer.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 2.400 €

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Resolució TES/527/2014

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 150% de l’IRSC
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Fons econòmic destinat a atendre les famílies que tenen deutes d’habitatge

Codi Ajuntament

HIA224116

Descripció

Fons destinat a atendre les famílies que tenen deutes d’habitatge i per evitar desnonaments
en el parc privat i en el públic (PMHB).

Requisits

nd

Requisits de renda

nd

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

nd

Tipus

nd

Horitzó temporal

nd

Variabilitat

nd

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

nd

Renda màxima nd
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Condicionalitat

nd

Contraprestació

nd

ID B031049

Nom prestació

Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per lloguer de l’habitatge
habitual

Codi Ajuntament

HIA314093

Descripció

Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per lloguer de l’habitatge habitual.

Requisits

S'estableixen els següents requisits: tenir trenta‐dos anys o menys; haver estat a l’atur cent
vuitanta‐tres dies o més durant l’exercici; tenir un grau de discapacitat igual o superior al
65% o ésser vidu o vídua i tenir seixanta‐cinc anys o més; base imposable total, menys el
mínim personal i familiar, menor o igual a 20.000 euros anuals (30.000 euros anuals en el cas
de tributació conjunta).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Bonificació o deducció fiscal

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 300 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Menors de 33 anys, Persones sense feina, Persones amb discapacitat, Vidus

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima Base imposable màxima 20.000 €/any per UF

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Bonificació o deducció fiscal
112

Específica

No

ID G031050

Nom prestació

Ajut implícit

ID G031051

Codi Ajuntament

HIG082088

Descripció

L'ajut implícit és un ajut per al pagament del lloguer destinat a persones usuàries
d'habitatges del parc públic i d'altre parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya amb risc d'exclusió social. L'import de l'ajut implícit es descompta del rebut
mensual del lloguer.

Requisits

Els requisits per rebre aquesta ajuda són: ser llogater o cessionari d'habitatges administrats
per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; els ingressos de la unitat convivencial no poden ser
superiors a 2,34 vegades l'IRSC; no gaudir de cap altre ajut per al pagament de lloguer; no tenir
morositat, a excepció que estigui pactada.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.1. Ajudes per al pagament del lloguer / hipoteques

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 200 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Decret 13/2010

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 234% de l’IRSC

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

Nom prestació

Ajuts d’inclusió per a pobresa energètica

ID B032052

Codi Ajuntament

GIA073035

Descripció

Incapacitat d'una llar de satisfer els serveis d'energia i aigua per les necessitats bàsiques dels
seus membres. Mantenir l'habitatge en condicions de climatització adequades per a la salut
(18‐20 º a l'hivern i 25 a l'estiu) i no disposar dels mínims d'aigua potable (100 l per persona i
dia). S'atorguen ajuts d'inclusió a persones i/o famílies que acreditin una situació de
precarietat econòmica que els hi impedeixi fer‐se càrrec total o parcialment del deute.

Requisits

Ho pot demanar durant l'època d'hivern, de l'1 de desembre fins al 31 de marc, qualsevol
persona i/o família que visqui als districtes de Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu, en
habitatges en males condicions i que, pateixin dificultats econòmiques i laborals per fer front
a les factures d’aigua, llum i gas.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.2. Ajudes per al pagament dels subministraments i del manteniment

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

Nom prestació

Ajuts per a Subministraments ‐ Aigua

Codi Ajuntament

GIA298034

Descripció

El Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar és una iniciativa gestionada en col∙laboració amb
els ajuntaments del AMB i està destinat a minorar les despeses pel subministrament
domiciliari d'aigua potable i va dirigit a les persones i famílies que acreditin una situació de
precarietat econòmica. Suposa una bonificació a aplicar a la quota de servei i al consum de
les properes factures d'aigua valorada en 57 euros, a un màxim de 28,5 euros per factura.

Requisits

Acreditar una situació de precarietat econòmica i ser el titular del contracte de
subministrament d'aigua potable d'ús domèstic pel que es demani l'ajuda, el contracte amb
Aigües de Barcelona ha d'estar en vigor i ha de correspondre al contracte del seu habitatge
habitual. La factura a la qual s'apliqui l'ajuda no ha d'enregistrar consums superiors a
100/litres per persones i dia. Només es concedirà una ajuda per subministrament,
independentment del nombre de sol∙licituds rebudes, però és possible que es pugui
prorrogar.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.2. Ajudes per al pagament dels subministraments i del manteniment

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Altres

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

57 €, a un màxim de 28,5 € per factura

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

ID A032053

Descompte en preus públics o taxes
115

Específica

No

Nom prestació

Servei de millora i manteniment de la llar i ajuts per a electrodomèstics,
sanejament (desinsectació, desratització, desinfecció), despeses comunitat,
mobles, bugaderies

Codi Ajuntament

HIA296102, GPA293198, GPA295299, GNA296179, GNA297180, GPA291197, GPA290200, GP

Descripció

Conjunt de serveis i ajuts orientats a millorar les condicions i el manteniment de la llar
mitjançant: arranjaments d'habitatges, millorant l'habitabilitat i la seguretat amb reparacions i
obres no estructurals dels habitatges; neteges de xoc, a partir de neteges en profunditat, de
tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització dels habitatges; parament de la llar
a partir d'ajuts destinats a adquirir equipament bàsic de primera necessitat per l'habitatge
habitual.

Requisits

Qualsevol persona i/o família que visqui a la ciutat de Barcelona i es trobi en situació de
necessitat social.

Requisits de renda

nd

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.2. Ajudes per al pagament dels subministraments i del manteniment

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació personal, social i d'habitabilitat

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
116

Específica

No

ID B032054

Nom prestació

Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats
col∙lectius

Codi Ajuntament

GIG010030

Descripció

Prestació per atendre les despeses pròpies de la llar per aquelles persones que no hi poden
fer front pel fet d'haver mort el familiar (fins a segon grau) amb qui hi feien front.

Requisits

Residir legalment a Catalunya; mantenir les despeses de la llar amb els propis ingressos;
acreditar haver de fer front amb llurs únics ingressos al manteniment de la llar habitual (llum,
aigua, gas...); tenir uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a 8.985,79 €; no ser
usuari/ària d’una prestació de serveis d’acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa
anàloga i no estar ingressades en un centre penitenciari
en règim ordinari o tancat.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.2. Ajudes per al pagament dels subministraments i del manteniment

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007,

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 8.985,79 €/any per UF

Condicionalitat

Contraprestació

117

Específica

No

ID G032055

Nom prestació

Ajuts a la rehabilitació

ID B032056

Codi Ajuntament

HIA296102

Descripció

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per a la
rehabilitació d'edificis d'ús residencials i d'habitatges per a la ciutat de Barcelona adreçades a
les comunitats de propietaris i propietaris d'edificis d'habitatges d'ús residencial per a la
rehabilitació d'elements comunitaris i habitatges, amb especial atenció a les obres de
rehabilitació energètica.

Requisits

Per gaudir de la subvenció cal complir els requisits següents: edificis amb data de construcció
anterior a l’any 1991, excepte per a obres de millora en l’accessibilitat i per actuacions
d’eficiència energètica; el 70% de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge; cal acreditar un
pressupost mínim de 750 euros per habitatge de edifici objecte de l'actuació; ha d'existir
acord de la comunitat de propietaris; les obres no es poden començar abans de recollir
l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol∙licitud d’inscripció; cal
aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar‐les dins dels 3 mesos des de
l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.2. Ajudes per al pagament dels subministraments i del manteniment

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Import prestació
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Específica

nd

Nom prestació

Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a habitatges de
protecció oficial

ID B033057

Codi Ajuntament
Descripció

Els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests conforme a la
normativa de la Comunitat Autònoma, podran gaudir de bonificació el quart període
impositiu i següents, fins un màxim de 10 a partir de la qualificació definitiva d'habitatge de
protecció oficial.

Requisits

Els contribuents han de reunir els següents requisits: statut de pis de protecció oficial; no
superar els límits d'ingressos establerts; no posseir, ni el contribuent ni cap de les persones
que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.3. Ajudes per al pagament d'impostos

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Bonificació o deducció fiscal

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 50%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordenança fiscal núm. 1.1

Dades per al càlcul

Bonificació o deducció fiscal

Renda màxima 9.080,40 €/any/resident; variable

Condicionalitat

Contraprestació

119

Específica

No

Nom prestació

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones amb pocs
recursos

ID B033058

Codi Ajuntament
Descripció

Subvenció sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili
habitual per a persones que són subjectes passius de l’impost o se’ls repercuteix la quota en
els rebuts de lloguer i tenen uns ingressos bruts iguals o inferiors a un llindar d’ingressos
referenciats amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Es tenen en compte
els ingressos de totes les persones empadronades amb la persona beneficiària de l’ajut.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits: ser subjecte passiu de l'IBI corresponent
al seu habitatge habitual o bé se'ls repercuteixi l'impost; el sol∙licitant i els membres de la
unitat familiar han d'estar empadronats al domicili per al qual es demana la subvenció; els
sol∙licitants, juntament amb les persones empadronades a l'habitatge, han de tenir uns
ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren en el camp definició d'aquest
tràmit; ni els sol∙licitants ni les altres persones empadronades en el mateix domicili poden
disposar d'altres propietats i immobles arrendats o no; estar al corrent de les obligacions
fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'administracions.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.3. Ajudes per al pagament d'impostos

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

50% de la quota, màxim 175€

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 120% de l’IRSC

Condicionalitat

Contraprestació

120

Específica

No

Nom prestació

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones llogateres
titulars de família nombrosa

Codi Ajuntament

HIA270101

Descripció

Compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge de les famílies
nombroses que viuen de lloguer.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits: persones llogateres del seu habitatge
habitual a qui el propietari repercuteixi l'impost sobre béns immobles; disposar del títol de
família nombrosa; trobar‐se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i la
resta de les administracions locals i amb la Seguretat Social; només podran obtenir la condició
de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases
reguladores i en la convocatòria.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.3. Ajudes per al pagament d'impostos

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 90% de la quota líquida de l'impost

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies nombroses

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

121

Específica

No

ID B033059

Nom prestació

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies
monoparentals

Codi Ajuntament

HIA268099

Descripció

Compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge de les famílies
monoparentals que viuen de lloguer.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits: ser subjecte passiu de l'IBI
corresponent al seu habitatge habitual o bé se'ls repercuteixi l'impost; disposar del títol de
família monoparental; trobar‐se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i
la resta de les administracions locals i amb la Seguretat Social; en cas que hi hagi membres de
la família monoparental amb discapacitat, resolució acreditativa; només podran obtenir la
condició de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en
les bases reguladores i en la convocatòria.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.3. Ajudes per al pagament d'impostos

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 90% de la quota líquida de l'impost

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies monoparentals

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Import prestació
122

Específica

No

ID B033060

Nom prestació

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones vídues

Codi Ajuntament

HIA269100

Descripció

Compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge habitual per a
les vídues que tenen circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i
exclusió social.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits: ser subjecte passiu de l'IBI corresponent
al seu habitatge habitual o bé se'ls repercuteixi l'impost; ser vídua; ser major o igual a 65 anys;
tenir ingressos bruts menors al 1,5 SMI; només podran obtenir la condició de beneficiari, les
persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la
convocatòria.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.3. Ajudes per al pagament d'impostos

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

50% de la quota líquida de l'impost

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Vidus

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 150% del SMI

123

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID B033061

Nom prestació

Bonificació del Tribut Metropolità

Codi Ajuntament

GP?305203

Descripció

Bonificació del Tribut Metropolità o recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI) que
finança els serveis de transport públic de passatgers a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(autobusos, metro i tramvia).

Requisits

Els requisits són: ser subjecte passiu del Tribut Metropolità i titular de la Família Nombrosa
que té la seva residència habitual en l'habitatge sobre la qual carrega l'impost; la summa del
ingressos ha de ser menor o igual a 30.000,00 euros a l'any; no tenir deutes pendents de
pago del tribut de la mobilitat.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.3. Ajudes per al pagament d'impostos

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Altres

Organisme gestor

Altres

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

50% de la quota íntegra del tribut

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies nombroses

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 30.000,00 €/any per UF

Normativa

Dades per al càlcul

ID A033062

Descompte en preus públics o taxes
124

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Exempcions de l'impost sobre l'imcrement del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plusvàlua) per a les transmissions realitzades com a
resultat de la dació en pagament i en execucions hipotecàries

Codi Ajuntament

HIA280098

Descripció

Estan exemptes les transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament de
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant, per la cancel∙lació de deutes
garantides amb hipoteca que recau sobre ella mateixa. Així mateix, estaran exemptes les
transmissions de l’habitatge que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions
hipotecàries judicials o notarials.

Requisits

S'han de complir els següents requisits: dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor
hipotecari o del seu garant, per la cancel∙lació de deutes garantides amb hipoteca que recau
sobre ella mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris; o transmissions
de l’habitatge que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries
judicials o notarials.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.4. Ajudes vinculats als desnonaments

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Total

Quantia

100%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Article 123 de la Llei 18/2014, Ordenança fiscal núm 1.3

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

125

Específica

No

ID B034063

Nom prestació

Servei de magatzem i custòdia de béns per desnonament judicial

Codi Ajuntament

GHIA284094, GHIA236095, GHIA237096

Descripció

S'ofereix un espai per guardar durant un temps els mobles i estris de la llar a persones que han
tingut un desnonament judicial. S'ofereix: guarda dels mobles, estris i parament de la llar fins
a un màxim de tres mesos; transport al magatzem; desmuntatge i muntatge en casos
imprescindibles.

Requisits

Persones ateses pels serveis socials que tinguin un desnonament judicial o no judicial i no
tinguin un lloc on guardar els mobles i estris de la llar.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.4. Ajudes vinculats als desnonaments

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

126

Específica

No

ID B034065

Nom prestació

Atenció a persones amb dependències en centres sociosanitaris

Codi Ajuntament

HIGA092137

Descripció

Prestació garantida per a les persones en situació de dependència majors de 65 anys ateses
en centres sociosanitaris. Garanteix el desenvolupament de les activitats de la vida diària
dirigides a la prevenció i contenció del deteriorament físic i psíquic, afavorint l’autonomia
personal i la integració social. Inclou el servei de promoció de l'autonomia personal en
centres de llarga estada, en hospitals de dia i en centres de llarga estada psiquiàtrica.

Requisits

Els requisits establerts per l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de salut; si és el
cas, l’abonament del preu públic, d’acord amb la normativa tributària i financera aplicable; la
resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya i altres

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

127

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G035066

Nom prestació

Atenció a persones grans amb dependència i/o risc social

ID GE03506
7

Codi Ajuntament

HIGA091132

Descripció

Servei de centre de dia, Servei d'atenció integral en l'àmbit rural, Servei de centre residencial,
Servei d'habitatge tutelat, prestació per a estades temporals en el Servei de centre
residencial i Servei de tuteles. L'objectiu és afavorir la recuperació i el manteniment de
l’autonomia personal i social de les persones grans. Dirigits a persones majors de 65 anys que
per nivell moderat o alt de dependència necessiten un dels serveis esmentats anteriorment.

Requisits

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els següents requisits: residència a
Catalunya durant 5 anys; acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb la normativa
reguladora del servei.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

128

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Atenció a persones amb discapacitat física i/o intel∙lectual

Codi Ajuntament

HIGA094135

Descripció

Serveis adreçats a persones amb discapacitat física i/o intel∙lectual. Són els següents: servei
de centre de dia, acolliment residencial, llar residència, centre residencial, centre de dia
ocupacional, servei de temps lliure i servei de tutela. També inclou serveis per a persones
amb discapacitat sensorial com són el servei d'intèrpret per a persones sordes i d'assistència
personal per a persones amb sord‐ceguesa.

Requisits

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els següents requisits: situació de
necessitat; si és el cas, l’acreditació de la situació de dependència; la residència en un
municipi de Catalunya.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació de necessitat

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

129

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE03506
8

Nom prestació

Atenció a persones afectades pel virus VIH/SIDA, llar amb suport i llar
residència, serveis de prevenció

Codi Ajuntament

HIGA097139

Descripció

Inclou serveis de prevenció (conjunt d'actuacions adreçades a influir sobre els factors de risc i
protecció davant del VIH) i reinserció (llar amb suport i llar de residència).

Requisits

S'estableixen els següents requisits: l’acreditació de la situació de necessitat, per mitjà de la
resolució emesa per l’òrgan competent, d’acord amb el barem establert per reglament; el
requisit d’edat establert a la normativa vigent; la residència en un municipi de Catalunya; per a
les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i
d’acollida i integració de les persones immigrades; la resta de requisits d’accés establerts en
l’ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Tipus de col∙lectiu
Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació de necessitat

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació
130

ID G035069

Nom prestació

Serveis socials especialitzats. Atenció a persones amb drogodependències
i/o altres addiccions

Codi Ajuntament

HIGA096138

Descripció

Centres de dia, pisos amb suport i comunitats terapèutiques. Promoure activitats i recursos
socials per donar cobertura a necessitats socials de persones amb drogodependències i/o
altres addiccions, potenciant la igualtat d’oportunitats, l’autonomia personal i la integració
comunitària. S’estructuren en prevenció i reinserció (centres de dia, pisos amb suport i
comunitats terapèutiques).

Requisits

S'estableixen els criteris següents: l’acreditació de la situació de necessitat, per mitjà de la
resolució emesa per l’òrgan competent, d’acord amb el barem establert per reglament; la
residència en un municipi de Catalunya; per a les persones estrangeres, els requisits
establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones
immigrades; la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació de necessitat

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

131

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE03507
0

Nom prestació

Servei de centre d'acolliment i Serveis residencials d'acció educativa

Codi Ajuntament

HIAG100122

Descripció

Centres d'acolliment: serveis residencials d'estada transitòria, per realitzar diagnòstic de la
situació o risc de desemparament dels menors de 18 anys. Centres residencials d'acció
educativa: acolliment residencial, per a la guarda i educació dels seus usuaris. Centres
residencials d'educació intensiva: acolliment residencials d'estada limitada per a la guarda i
educació dels usuaris, tutelats per la Generalitat.

Requisits

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els següents requisits: desemparament del
menor d'acord amb els articles 105 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i
les oportunitats en la infància i l'adolescència; els articles 4 i 13 del Decret 2/1997, de 7 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; la
resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
132

Específica

No

ID G035071

Nom prestació

Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d'inserció
laboral (tutelats)

Codi Ajuntament

HIAG103126

Descripció

Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral: servei social
residencial per a persones treballadores de 16 a 18 anys tutelades per la Generalitat i per a
persones de 18 a 20 anys extutelades.

Requisits

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els següents requisits. En el cas de menors
d'edat: desemparament del menor d'acord amb els articles 105 i següents de la Llei 14/2010,
de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència i art. 4 del Decret
2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i
de l'adopció. En el cas de majors d'edat: Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
sistema català de serveis socials. La resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

nd

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Govern Central i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima nd

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
133

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G035072

Nom prestació

Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys

ID G035073

Codi Ajuntament

HIAG101124

Descripció

Servei d'habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a joves de 16 a 18 anys amb mesura
d'acolliment simple en institució, per a qui es considera necessari iniciar un procés de
desinternament progressiu per assolir la majoria d'edat amb la capacitat suficient per obtenir
la integració social, mantenint la tutela i control per part de protecció de menors.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: desemparament del menor d'acord amb els articles 105 i
següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència; article 4 del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de
protecció dels menors desemparats i de l'adopció; a resta de requisits establerts en
l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 12 a 16/18 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

Llei 12/2007, Llei 14/2010

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

134

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Servei de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys (tutelats)

ID G035074

Codi Ajuntament

HIAG102125

Descripció

Habitatges destinats a joves de 18 a 21 anys sense recursos propis ni familiars que en arribar
a 18 anys surten de les institucions on han estat acollits.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: els establerts en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del sistema català de serveis socials. Joves sense recursos propis per assolir una
autonomia global i que a partir d'un consentiment i compromís exprés, mostrin una "clara
motivació, responsabilitat, voluntat i capacitat d'esforç per a la seva inserció sociocultural"; la
resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració motivació, responsabilitat, voluntat i capacitat d'esforç per a la inserció
sociocultural

Normativa

Llei 12/2007, Llei 14/2010

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima nd

135

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Serveis socials especialitzats. Atenció a dones en situació de violència
masclista i els seus fills i filles, servei d'atenció i acolliment d'urgències

Codi Ajuntament

HIAG118130

Descripció

Serveis d'atenció i acolliment d'urgències: acolliment temporal, de curta durada, a les dones i
els seus fills que estan o han estat sotmeses a violència masclista. Garantir seguretat personal.
Han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

Requisits

L'ajuda es dirigeix a dones i els seus fills patidors de violència masclista, segons els criteris
establerts en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, en l'àmbit de la parella. La resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament
jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Dones

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima na

Discrecionalitat
Criteri discrecionalitat

Normativa

Llei 5/2008

Dades per al càlcul

Valoració prestació
136

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE03507
5

Nom prestació

Serveis socials especialitzats. Atenció a dones en situació de violència
masclista i els seus fills i filles, servei substitutori de la llar

Codi Ajuntament

HIAG117129

Descripció

Servei substitutori de la llar: acolliment temporal amb suport personal, psicològic i jurídic
destinat a dones i els seus fills patidors de violència masclista, que han hagut d’abandonar el
domicili i no disposen de recursos.

Requisits

L'ajuda es dirigeix a dones i els seus fills patidors de violència masclista en l'àmbit de la
parella, que han hagut d’abandonar el domicili familiar i no disposen de recursos personals i
econòmics per fer front a aquesta situació. S'estableixen els criteris esmentats en la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en l'àmbit de la
parella. La resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Dones

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima nd

Discrecionalitat
Criteri discrecionalitat

Normativa

Llei 5/2008

Dades per al càlcul

Valoració prestació
137

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE03507
6

Nom prestació

Serveis socials especialitzats. Atenció a dones en situació de violència
masclista i els seus fills i filles, servei d'acolliment i recuperació

Codi Ajuntament

HIAG116128

Descripció

Servei d'acolliment i recuperació: espai de protecció a causa de la situació de risc motivada
per la violència masclista en l'àmbit de la parella. Serveis residencials i temporals que
ofereixen acolliment i atenció per possibilitar recuperació.

Requisits

L'ajuda es dirigeix a dones i els seus fills patidors de violència masclista. S'estableixen els
criteris esmentats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, en l'àmbit de la parella; La resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament
jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

03. Habitatge

Subàmbit

03.5. Centres de dia / residències / pisos tutelats / altres centres especialitzats

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Dones

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima na

Discrecionalitat
Criteri discrecionalitat

Normativa

Llei 5/2008

Dades per al càlcul

Valoració prestació
138

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE03507
7

Nom prestació

Residències per a persones grans

ID B041078

Codi Ajuntament

HIA239140

Descripció

Equipaments adreçats a acollir i donar atenció, de manera permanent o temporal, a
persones grans que no poden realitzar les activitats de la vida quotidiana (neteja de la casa,
higiene personal, ...) o necessiten una atenció constant (per malaltia, edat molt avançada,
etc.) i no compten amb suport familiar o d'altres persones, per continuar vivint a casa seva.

Requisits

A aquelles persones grans majors de 65 anys (en casos excepcionals entre 60 i 65 anys) que,
per causes diverses, no poden viure soles a casa seva i no compten amb el suport familiar o
d'altres persones per continuar vivint‐hi.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració parcial prestació

Renda màxima nd

139

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Apartaments tutelats per a persones grans

ID B041079

Codi Ajuntament

HIA241142

Descripció

Els habitatges tutelats per a gent gran són un servei d'acolliment alternatiu per a persones
grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la
pròpia llar. Es tracta d'un conjunt d'habitatges amb estances d'ús comú i sense barreres
arquitectòniques. Els residents dels habitatges tutelats comparteixen tasques i despeses i,
optativament, poden viure amb els cònjuges o parelles i amb les persones que en depenguin.

Requisits

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de
necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre
BEF/468/2003, de 10 de novembre; b) el requisit d'edat establert en aquesta disposició; c) la
residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de la data de presentació de
sol∙licitud; d) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent
d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; e) si és el cas, l'abonament
del preu públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre; f) la resta de requisits
d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

nd

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració parcial prestació

Renda màxima na

140

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Habitatges amb serveis per a persones grans

Codi Ajuntament

HIA240141, HIA278143

Descripció

Habitatges de protecció oficial de lloguer destinats a persones grans, amb serveis adaptats a
les necessitats d'aquestes persones pel que fa a mobilitat, accessibilitat, pagant un cànon
adaptat als ingressos de cada usuari, i amb serveis de suport (sanitaris, alimentació, etc.), que
en un moment determinat poden necessitar en funció de la seva situació i autonomia personal.

Requisits

Unitats familiars o de convivència màximes de dos membres; caldrà acreditar que els
ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts en la normativa aplicable; residir i
estar empadronats a Barcelona; els sol∙licitants no podran ser titulars en ple domini de cap
habitatge ni bé patrimonial.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 100% de l'IRSC per UF d'un membre, variable

Normativa

Dades per al càlcul

ID B041080

Valoració parcial prestació
141

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Ajuts lloguer d'habitatges amb serveis per a Gent Gran

ID B041081

Codi Ajuntament

HIA243144

Descripció

Els objectius generals dels habitatges amb serveis són oferir a les persones grans de la ciutat
de Barcelona un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat en la comunitat, que compti
amb el suport necessari, tant pel que fa a l'atenció directa (personal del centre) com indirecta
(teleassistència), per tal de facilitar‐los el manteniment dels nivells d'autonomia personal el
màxim temps possible.

Requisits

Els pisos estan adreçats a persones de 65 o més anys, que no tenen habitatge en propietat i
que realitzen les activitats del dia a dia per si mateixes. El preu de lloguer s'estableix en funció
dels ingressos de cada usuari. Els pisos s'adjudiquen segons un barem de puntuació que
avalua aspectes diversos com ara la necessitat d'habitatge, les circumstàncies familiars i
personals, els ingressos econòmics i les dificultats d'accessibilitat de l'habitatge on s'està
residint. Per poder accedir a aquest tipus d'habitatges, cal estar inscrit en el Registre de
Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 250% de l'IPREM

142

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Ajuts per a centres de gent gran

ID B041082

Codi Ajuntament

HIA243145

Descripció

nd

Requisits

nd

Requisits de renda

nd

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

nd

Variabilitat

nd

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

143

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Àpats en companyia

ID B041083

Codi Ajuntament

GIA207051

Descripció

El Servei d’Àpats socials. Menjadors habilitats diürns per a persones en situació de
vulnerabilitat o grans en situació de fragilitat que ofereix alimentació equilibrada i un espai
relacional acollidor, facilitador de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat.

Requisits

Persones majors de 65 anys, excepcionalment poden accedir persones de 60 anys amb
discapacitat reconeguda de més del 33%; persones grans soles en risc d'aïllament social;
persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar; persones que tot i vivint en
habitatges en bones condicions requereixen un seguiment dels hàbits d'alimentació,
relacionals, d'higiene i de salut, fora del seu domicili.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones en situació de vulnerabilitat

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació vulnerabilitat

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

144

Específica

No

Nom prestació

Servei d'acolliment residencial temporal per a persones sense sostre

Codi Ajuntament

HIA274103, HIA271104, HIA281106, HIA221113, HIA222114, HIA222115, HIA273120, HIA227

Descripció

Servei que ofereix allotjament, alimentació, higiene, atenció social i sanitària en Centres
residencials d'atenció integral. Els tipus de centres residencials existents són: centres
residencials de primera acollida on l'accés és directe al centre per part de la persona i centres
residencials on l'accés és derivat per un professional de serveis socials.

Requisits

nd

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima na

Discrecionalitat
Criteri discrecionalitat

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
145

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID B041084

Nom prestació

Servei d’habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu

Codi Ajuntament

HIA276105, HIA220112

Descripció

El servei ofereix a persones soles o famílies en situació d'exclusió social un habitatge temporal
i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d'un entorn normalitzat. Amb aquesta
finalitat es fa un pacte amb la persona o família que inclou un pla de treball global i l'estada
amb un període de prova d'un mes, renovable per successius períodes de dos mesos fins a un
màxim d'un any.

Requisits

Acceptació de pacte amb la persona o família que inclou un pla de treball global.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.1. Serveis residencials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
146

Específica

Sí

ID B041085

Nom prestació

Necessitats bàsiques

ID G042086

Codi Ajuntament

GIG015036

Descripció

Cobertura i afrontament de les situacions de necessitat que presentin els familiars dels
interns o els alliberats definitius de manera immediata, puntual, transitòria i urgent, fins que
es faci el traspàs a la xarxa comunitària. Així, es concediran ajuts pels conceptes següents:
alimentació, habitatge (lloguer, pagament de serveis, desnonament, entre d'altres),
manutenció i allotjament, desplaçaments, despeses de butxaca, productes sanitaris.

Requisits

Tenir necessitat de cobertura de les necessitats bàsiques, tant de l'intern com de les seves
famílies, per processos urgents fins que la comunitat se'n faci càrrec.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Es quantifica segons el cost i la necessitat de suport

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació de necessitat i de la situació familiar

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

147

Específica

No

Nom prestació

Ajuts per situacions especials

ID G042087

Codi Ajuntament

GNG071173

Descripció

Situacions de necessitat de suport diferents a les més habituals: sepelis, despeses de
transport de retorn al país d'origen i altres situacions especials.

Requisits

No tenir recursos econòmics ni suport familiar que ho pugui asumir, a la vegada que els
serveis socials comunitaris tampoc ho puguin o hagin d'asumir. A l'hora s'han de donar les
situacions següents: sepeli, retorn al país d'origen i altres situacions especials.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Es quantifica segons el cost i la necessitat de suport

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

148

Específica

No

Nom prestació

Fons de garantia de pensions i prestacions

ID G042088

Codi Ajuntament

GIG029046

Descripció

La finalitat del fons és compensar la situació de precarietat de les persones de la unitat
familiar que es pugui derivar de l'impagament de pensions alimentàries i/o compensatòries
ordenades judicialment i contribuir així a evitar situacions d'exclusió social.

Requisits

Residir legalment a Catalunya i haver‐ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser
immediatament anteriors a la sol∙licitud; disposar d'una resolució judicial que reconegui el
dret a percebre una pensió d'aliments i/o compensatòria; haver instat l'execució judicial dels
seus drets i que s'hagi produït l'incompliment de la persona obligada a satisfer‐los; que la
persona beneficiària tingui uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l'IRSC (s'aplicarà un increment
de 0,3 per cada càrrega familiar acreditada); en el cas de prestació alimentària, cal acreditar
tenir reconegut el dret a percebre la prestació del fons de garantia d'aliments de l'Estat.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim del 50% de l'IRSC vigent

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de l'engany en l'acreditació dels requisits

Normativa

Decret 123/2010, Llei 18/2013, Llei 5/2008

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 150% de l'IRSC

149

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Menjadors socials

ID B042089

Codi Ajuntament

GIA209049

Descripció

Proporcionar benestar nutricional, físic i social, a persones en situació de vulnerabilitat, amb
necessitats socioeconòmiques.

Requisits

Ser persones amb vulnerabilitat i necessitats socioeconòmiques.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
150

Específica

No

Nom prestació

Prestació econòmica de pagament únic del Pla d'Ajuda al Retorn

Codi Ajuntament

GIG031025

Descripció

Ajuda econòmica per a la integració de les persones catalanes retornades que pateixin una
situació de desprotecció per raons de caire socioeconòmic.

Requisits

Adquirir la condició de persona catalana retornada; acreditar la situació de necessitat
econòmica.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Fix

Quantia

12% de l'IRSC vigent

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 25/2002

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% de l'IRSC

151

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

ID G042090

Nom prestació

Servei de primera acollida per a persones immigrants i catalanes retornades

ID G042091

Codi Ajuntament
Descripció

Proporcionar informació i formació de caràcter bàsic als estrangers immigrants i als retornats
catalans per a promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats.

Requisits

El dret d'accés al servei de primera acollida s'inicia a partir de l'empadronament o, si escau, a
partir de la sol∙licitud d'asil de les persones estrangeres immigrades i de les catalanes
retornades.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

152

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Despeses associades a sortides a l'exterior

ID G042092

Codi Ajuntament

GNG072175

Descripció

Necessitat de cobertura de les despeses bàsiques per sortides a l'exterior del Centre
Penitenciari com pot ser desplaçaments a domicili, diners de butxaca, manuteció i
allotjament.

Requisits

No tenir recursos econòmics ni suport familiar que pugui assumir les despeses bàsiques per
sortides, a la vegada que els serveis socials comunitaris tampoc ho puguin cobrir o en tinguin
competència. A l'hora ha d'estar en situació de permís de sortida del centre penitenciari.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.2. Cobrir necessitats bàsiques

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Es quantifica segons el cost i la necessitat de suport

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

153

Específica

No

Nom prestació

Prestació econòmica d'assistència personal per a persones en situació de
dependència

Codi Ajuntament

GNG012158

Descripció

Donar suport a la contractació d'un assistent personal, ja sigui de forma directa o a través
d'entitat acreditada. El màxim de prestació és de 80 hores mensuals.

Requisits

Estar en situació de dependència, degudament valorada.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 715,07 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb dependències

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació dependència

Normativa

Llei 39/2006, Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

154

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE04309
3

Nom prestació

Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb
dependència

Codi Ajuntament

GNG019157

Descripció

Ajut econòmic a persones grans amb dependència greu per tal de pal∙liar les necessitats
d'atenció i evitar una major càrrega als familiars cuidadors

Requisits

No viure en centres residencials de serveis socials o sociosanitari o anàleg, tenir nivell de
dependència sever o moderat.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Fix

Quantia

240,40 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Decret 284/1992

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

155

Específica

No

ID G043094

Nom prestació

Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada

Codi Ajuntament

GNG018159

Descripció

Ajut econòmic compensatori de la dedicació que es dóna a la persona gran, per a les famílies
amb pocs recursos econòmics.

Requisits

Ser més gran de 65 anys; tenir discapacitat física o psíquica que precisi atenció per a la
realització de les activitats de la vida diària. Manca de capacitat econòmica de la persona
gran i la família: quan la suma de les contribucions econòmiques que correspondrien a la
persona gran i al seu cònjuge (persona vinculada), pares i fills, sigui inferior a una quantia
equivalent al preu públic fixat per als serveis de centres residencials.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 240,40 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Decret 284/1992

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

156

Específica

No

ID G043095

Nom prestació

Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport als/a les
cuidadors/es no professionals

Codi Ajuntament

GNG013153

Descripció

Prestació econòmica adreçada a l'atenció a la persona beneficiària quan aquesta és atesa en
el seu entorn familiar.

Requisits

Es valora la situació de dependència per a les activitats de la vida diària. En base a aquesta
valoració es resol un tipus d'ajut l'import del qual es regeix per un percentatge d'ingressos
respecte a l'IRSC.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 387,64 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies, Persones amb necessitats especials

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació dependència

Normativa

Llei 39/2006, Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

157

Específica

No

ID GE04309
6

Nom prestació

Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat

Codi Ajuntament

GNG014164

Descripció

Facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de
les persones amb discapacitat física, psíquica, o sensorial, amb mesures compensatòries per
tal de millorar‐ne la qualitat de vida i fomentar‐ne la integració social.

Requisits

Discapacitat igual o superior 33% o major de 65 anys, sense dret a ajuts i prestacions de la
mateixa naturalesa i amb ingressos baixos. Ingressos de la unitat familiar no superiors a 1,5
vegades l'IRSC, incrementat amb un determinat percentatge per cada membre addicional de
la unitat familiar.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual o permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordre BSF/51/2014

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 150% l'IRSC

158

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

ID G043097

Nom prestació

Programa de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a persones amb
discapacitat

Codi Ajuntament

GNG021165

Descripció

Contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat per possibilitar la seva
autonomia, proporcionant suport en les activitats d'organització de la vida quotidiana:
alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, aspectes relacionats amb
la capacitació, competències i habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials
i la participació.

Requisits

Discapacitat igual o superior al 33% o ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social
d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat
permanent per al servei o inutilitat; no tenir reconeguda la necessitat de concurs d'una altra
persona, poder desenvolupar les activitats de la vida diària amb el suport previst i ajustat a
les seves necessitats i tenir valorada la situació de dependència.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Fix

Quantia

500 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordre BSF/50/2014,

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

159

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G043098

Nom prestació

Prestació econòmica vinculada a servei per a persones en situació de
dependència

Codi Ajuntament

GNG011154

Descripció

Donar suport a la despesa derivada de l'ús d'un servei de centre de dia, d'ajuda a domicili o
d'acolliment residencial, en aquelles situacions en que no hi hagi disponibilitat de xarxa
pública del mateix servei.

Requisits

Estar en situació de dependència, degudament valorada.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya / Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 715,07 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb dependències

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació dependència

Normativa

Llei 39/2006, Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

160

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID GE04309
9

Nom prestació

Ajut de suport a persones amb dependència dins del marc d'actuacions del
programa Viure en Família

Codi Ajuntament

GNG020156

Descripció

Prestació econòmica per facilitar el manteniment de la persona amb dependència en el seu
entorn social i familiar habitual, respectant la voluntat de permanència en el seu domicili.

Requisits

Persones de 0 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% i barem de
tercera persona; persones entre 6 i 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al
65% derivada de malaltia mental i amb nivell de dependència que impedeixi l'autonomia;
persones de 65 anys o més amb nivell de dependència igual o superior a 15 punts per a les
AVD i/o afectades en un nivell greu de l'estat cognitiu; no superar el límit d'ingressos
establert. Fins a 1,5 vegades IRSC, el 100% de l'ajut; d'1,5 a 2,5 vegades IRSC, el 75% de
l'ajut; de 2,5 a 3 vegades l'IRSC, el 50% de l'ajut; més de 3 vegades l'IRSC, el 0%
de l'ajut.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent mentre es compleixen requisits

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 240,40 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordre BES/225/2002, Ordre BEF/9/2003, Ordre BEF/454/2004

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 150% l'IRSC

Condicionalitat

Contraprestació

161

Específica

No

ID G043100

Nom prestació

Atenció a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Codi Ajuntament

HIGA095136

Descripció

Orientació, suport, atenció i acolliment de persones amb problemàtica social derivada de
malaltia mental per contribuir al seu desenvolupament i autonomia personal. Serveis de
suport a l'autonomia a la pròpia llar, suport temporal o permanent, servei de llar residència,
residència assistida, i altres com el club social, servei prelaboral i de tutela.

Requisits

S'estableixen els següents criteris: l’acreditació de la situació de necessitat; si és el cas,
l’acreditació de la situació de dependència; edat; residència en un municipi de Catalunya
durant cinc anys, dos dels quals immediatament anteriors a la data de presentació de la
sol∙licitud.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya i altres

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Tipus de col∙lectiu
Col∙lectiu

Persones amb dependències

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació de necessitat

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
162

ID G043101

Nom prestació

Ajuda Domiciliaria de l'ICASS, programa d’ajudes d’atenció social a
persones amb disminució (PUAS)

Codi Ajuntament

GNGA299168

Descripció

Conjunt de funcions, assistencials, educatives, preventives i socialitzadores, que es realitzen
en el domicili de l’usuari amb la finalitat de prestar suport personal i social, atenció i ajuda a
persones o famílies en situació de falta d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament
o amb problemàtiques familiars especials. Es presta des dels ajuntaments, i des de l'Institut
Català d'Assistència i Serveis (ICASS) dins del Programa PUAS.

Requisits

Persones grans sense recursos suficients que viuen soles; persones o famílies en situació de
falta d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars
especials; persones incloses dins el Programa PUAS (menors de 65 anys amb discapacitat o
que tenen el reconeixement de la discapacitat anterior a aquesta edat).

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

nd

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

163

Específica

No

ID B043102

Nom prestació

Servei d'ajuda a domicili: atenció personal i neteja de la llar

Codi Ajuntament

GNA238155

Descripció

El servei d’ajuda a domicili comprèn dos tipus de servei. L’atenció personal, que es dirigeix
fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn
cuidador. Inclou tasques de recolzament en la higiene i cura personal, suport en el control de
l’alimentació i la medicació, mobilització de la persona. La neteja de la llar que solament es
prescriurà aquest servei com a complementari d’un servei d’atenció personal.

Requisits

Persones en situació de dependència reconeguda segons la llei 39/2006 per a la promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; persones en
situació de dependència no reconeguda per la realització de les activitats bàsiques de la vida
diària i/o amb deteriorament cognitiu; persones en situació de risc o de vulnerabilitat
temporal, que requereix una actuació urgent o una intervenció temporal per evitar el
deteriorament; persones i/o famílies en situació de risc social.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones en situació de de risc temporal o social

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació de risc social

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

164

Específica

No

ID B043103

Nom prestació

Àpats a domicili

ID B043104

Codi Ajuntament

GIA208050

Descripció

Servei diürn d’assistència a les activitats de la vida diària que atén les necessitats de gaudir
d’una alimentació equilibrada i de connexió amb la comunitat. Els àpats se serveixen en el
domicili de la persona beneficiaria.

Requisits

Situació de vulnerabilitat o de persones grans en situació de fragilitat. Sense criteris
econòmics d'accés.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones en situació de vulnerabilitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
165

Específica

No

Nom prestació

Servei de teleassistència

ID B043105

Codi Ajuntament

GNA248184

Descripció

La teleassistència consisteix en la instal∙lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de l'usuari,
connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar
en cas d'urgència simplement prement un botó. Hi ha dos tipus de servei: teleassistència
bàsica i teleassistència avançada.

Requisits

El servei es dirigeix a: persones iguals o majors de 75 anys; persones majors d'edat i menors
de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti
que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o
amb reconeixement de grau de dependència; altres situacions de persones majors d'edat i
menors de 75 anys en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del
servei.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb discapacitat, Persones amb necessitats especials

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la necessitat

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

166

Incondicionada

No

Nom prestació

Dispositius i instal∙lació dels dispositius

ID B043106

Codi Ajuntament

GPA249194

Descripció

Instal∙lació de dispositius detectors de gas, fums, mobilitat, nevera, teleassistència adaptada
(p.e. per a persones que no senten), teleassistència mòbil (TAM) en habitatges de persones
grans.

Requisits

Per accedir al servei, l'usuari ha de residir a la ciutat de Barcelona i gaudir de capacitat
mental i cognitiva suficient per poder utilitzar correctament el servei. Ha de ser major de 75
anys o persones majors d'edat i menors de 75 anys amb certificat de discapacitat on figuri
que superen el barem de tercera persona o de mobilitat reduïda o amb reconeixement de
grau de dependència. També es pot determinar, a través d'una valoració del treballador
social, la instal∙lació de l'aparell a altres persones majors d'edat i menors de 75 anys.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

167

Específica

No

Nom prestació

Servei d’Atenció Urgent a la Vellesa (SAUV)

ID B043107

Codi Ajuntament

HIA242146

Descripció

Servei per atendre a persones grans que es troben en situació d'urgència social que requereix
una actuació immediata, per oferir‐los un acolliment temporal i atenció a les seves
necessitats bàsiques (allotjament, alimentació, salut i higiene, ....) mentre es troben els
recursos més adients per a tractar la seva situació. L'atenció es presta en el centre municipal
que presta aquest servei o bé en places de residències de la ciutat concertades per cada cas
concret.

Requisits

El servei s'adreça a persones grans, majors de 65 anys (en casos excepcionals també entre els
60 i 65) que es troben en una situació social que requereix una atenció immediata, amb
manca de suport de la família, o que aquesta no se'n pugui fer càrrec.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració parcial prestació

Renda màxima na

168

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Atenció a persones amb dependència o discapacitat: serveis comuns

Codi Ajuntament

GNG090163

Descripció

Donar resposta a les demandes de sol∙licituds de valoració, prevenir amb estratègies
coordinades entre l'àmbit social i de salut l'aparició i l'agreujament de malalties, discapacitats
o nivells de dependència, i oferir assessorarament en els àmbits d'ajudes tècniques,
accessibilitat i comunicació. Entre uns altres, aquestes prestacions inclouen: servei de
prevenció i de valoració de les situacions de dependència i serveis d'orientació per a
persones amb discapacitat.

Requisits

El servei es dirigeix a persones amb dependència i/o discapacitades i a la població en general.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Discrecionalitat

Contraprestació

Criteri discrecionalitat

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
169

Específica

ID G043108

Nom prestació

Centres de dia

ID B043109

Codi Ajuntament

GNA244185

Descripció

Els centres de dia ofereixen serveis d’acolliment diürn i d’assistència a l’activitat de la vida
diària per a persones grans amb dependències. Es poden prestar en un establiment específic
o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional
d’activitats diürnes d’una residència.

Requisits

Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència tècnica
en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen complementada la seva
atenció en el seu entorn familiar. Els requisits són ser major de 65 anys i tenir una
dependència.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.3. Atenció a la dependència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Majors de 65 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

170

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment

ID G044110

Codi Ajuntament

GIG026045

Descripció

L'objecte és atorgar un ajut econòmic a les famílies que tinguin infants nascuts, adoptats,
tutelats o acollits durant l'any de la convocatòria i que la unitat familiar no superi uns
ingressos límits.

Requisits

Que les persones progenitores o assimilades sol∙licitants siguin residents legals; que com a
mínim una de les persones progenitores ho hagi estat durant cinc anys, dos dels quals han de
ser, immediatament, anteriors a la data de presentació de la sol∙licitud; que hi hagi
convivència dels membres de la unitat familiar en el moment de presentar la sol∙licitud; no
superar uns ingressos límits d’acord amb el que s’estipula les bases de l’Ordre de la
convocatòria de l’any; que la/les persona/es sol∙licitant/s de l’ajut exerceixi/n la guarda i
custòdia de l’infant nascut, adoptat, tutelat o acollit i de tots els infants que consten a la
sol∙licitud; que els infants no superin els 12 anys d’edat per als supòsits d’adopció, tutela o
acolliment.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 750 €

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordre BSF/62/2014

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 16.000 €/any per UF

171

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Prestació per a menors d'edat en situació de risc

ID G044111

Codi Ajuntament

GPG022193

Descripció

Prestació temporal amb la finalitat d'atendre les despeses de manteniment d'una persona
menor d'edat amb expedient de risc per la Generalitat i atesa en la seva pròpia família.

Requisits

Ser menor de 18 anys amb expedient de risc per la Generalitat; compromís socioeducatiu;
renda familiar menor o igual al IRSC (+30% IRSC per cada membre addicional a partir del
segon).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 393 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració situació de risc

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% de l'IRSC

Condicionalitat

Contraprestació

172

Incondicionada

No

Nom prestació

Acolliment familiar

ID G044112

Codi Ajuntament

GNG109182

Descripció

Mesura temporal per oferir als infants i adolescents el millor entorn possible per créixer fins
que la seva família resolgui problemes que l'impedeixen d'ocupars'en. Es confia
temporalment la guarda sense finalitat adoptiva.

Requisits

Residir a Catalunya; tenir estabilitat emocional i capacitat educativa; tenir motivació adequada
i voluntat d'acollir, compartida per tot el nucli familiar que conviu; acceptació de la identitat i
la història del menor, i si s'escau de l'infant amb la seva família biològica, facilitant el retorn.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal o permanent

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

Llei 13/1997, Llei 14/2010

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

173

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Prestació per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la
Generalitat: acolliment en família extensa

Codi Ajuntament

GNG023147

Descripció

Prestació temporal de dret subjectiu amb la finalitat d'atendre les despeses de manteniment
d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat en mesura d'acolliment en família
extensa.

Requisits

Els requisits per accedir a aquesta prestació econòmica són els següents: els establerts en la
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic i en el Decret
123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol∙licitud i concessió
de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu i es concreten els requisits
per al reconeixement del dret a les prestacions creades en desplegament de la Llei 13/2006,
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; la resta de requisits d'accés
establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 393 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% de l'IRSC

174

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G044113

Nom prestació

Prestació per a l'acolliment d'una persona menor tutelada per la
Generalitat: acolliment en família aliena

Codi Ajuntament

GNG025148

Descripció

La prestació va dirigida a famílies amb menors d'edat tutelats per la Generalitat de Catalunya
que es troben en una de les situacions següents: a) Acolliment familiar simple en família aliena
b) Acolliment familiar permanent en família aliena c) Acolliment familiar en unitat convivencial
d'acció educativa d) Acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat. Articles
126, 127 i 13, 147 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

Requisits

La persona menor d'edat ha d'estar tutelada per la Direcció General d'Atenció a l'Infància i
trobar‐se en mesura d'acolliment simple en família aliena, acolliment familiar permanent en
família aliena, acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa i acolliment
preadoptiu de menors amb discapacitat.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 393 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007,

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

175

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G044114

Nom prestació

Ajuts econòmics per a infants (berenars nutritius, activitats d'estiu,
activitats esportives extraescolars)

Codi Ajuntament

EIA232058

Descripció

Ajuts econòmics per a infants destinats a berenars nutritius, activitats d'estiu i activitats
esportives extraescolars.

Requisits

nd

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Renda màxima nd

Condicionalitat

Discrecionalitat

Contraprestació

Criteri discrecionalitat

Normativa

Dades per al càlcul

Import prestació
176

Específica

ID B044115

Nom prestació

Fons d'Infància 0‐16: “Targeta Barcelona Solidària”

Codi Ajuntament

GIA230040

Descripció

Ajut extraordinari per cobrir les necessitats bàsiques dels infants (roba, calçat, alimentació i
material escolar) de famílies amb rendes baixes.

Requisits

Es dirigeix a nens menors de 16 anys, empadronats a Barcelona, que viuen en una unitat
família amb rendes baixes i que siguin usuaris dels serveis socials i disposen d'una valoració
social que acredita la seva necessitat d'ajuda. S'estableix que les rendes són baixes si el nivell
de renda personal anual disponible és menor al IRSC ponderat segons el nombre de membres.
Per exemple, el llindar de renda per a una unitat familiar de dos membres serien
11.951,60 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

100 €/mes/fill

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 11.951,60 €/any per UF de dos membres, variable

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

ID B044116

Import prestació
177

Específica

No

Nom prestació

Prestació "no econòmica" per cura del fill, del menor acollit o d'altres
familiars

Codi Ajuntament

GNE004162

Descripció

Prestació familiar contributiva. Considerar efectivament cotitzats períodes no treballats per
tenir cura de fills o d'altres familiars.

Requisits

Considerar efectivament cotitzats 3 anys d'excedència per cura de fill o menor acollit o primer
any d'excedència per cura de familiars fins a segon any consanguinitat o afinitat, que no
puguin valer‐se i no exerceixin activitat retribuïda. Increment d'un màxim del 100% de les
cotitzacions fetes en determinats supòsits de reducció de jornada per cura de menor o
persona amb discapacitat.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Altres

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Es considera cotitzada la base del 100% durant 2 o 3 anys de reducció de jornada

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Valoració prestació
178

Específica

No

ID E044117

Nom prestació

Servei de centre socioeducatiu diürn

ID G044118

Codi Ajuntament

GNG105183

Descripció

Servei social especialitzat d'atenció diürna adreçat a adolescents en situació o risc de
desemparament o risc de patir‐ne. Ofereix activitats dirigides d'habilitats socials i /o de
caràcter formatiu prelaboral amb l'objectiu que assoleixin una millor preparació per a la vida
adulta.

Requisits

Desemparament del menor d'acord amb els articles 105 i següents de la Llei 14/2010, de 27
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència; situació de risc de
desemparament considerat com a tal pels serveis bàsics d'atenció social i els serveis
especialitzats en infància, d'acord amb el que preveuen els articles 102 i següents de la Llei
14/2010; la resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Requisits de renda

nd

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Renda màxima nd

Discrecionalitat
Criteri discrecionalitat

Normativa

Llei 12/2007, Llei 14/2010

Dades per al càlcul

Valoració prestació
179

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Diferents prestacions o serveis inclosos en el pla de treball individual

ID GE04411
9

Codi Ajuntament

GNA089169

Descripció

Inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis
d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. Els serveis socials bàsics
tenen com a objectiu fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament.

Requisits

No hi ha un requisit d'accès general. En tot cas, s'estableixen diferents requisits per accedir a
les diferents prestacions o serveis inclosos en el pla de treball individual. Els beneficiaris dels
serveis socials bàsics són totes aquelles persones a les quals se'ls ha assignat un diagnòstic
social i/o per a les quals s'han prescrit intervencions de tractament social o prestacions de
serveis socials bàsics. També s'inclouen els beneficiaris de prestacions econòmiques
d'urgència social ja que, a més de la prestació econòmica, poden haver rebut altres tipus
d'atenció.

Requisits de renda

nd

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Organisme gestor

Administracions locals i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

180

Específica

nd

Nom prestació

Prestació per a joves extutelats/ades

ID G044120

Codi Ajuntament

GNG024171

Descripció

Prestació que té per finalitat atendre les situacions de necessitats d'aquelles persones joves
que han estat tutelades per l'organisme públic competent en matèria de protecció de menors
de la Generalitat de Catalunya, des que compleixen 18 anys i fins que compleixen 21 anys, si
no disposen d'ingressos econòmics per fer front a les despeses essencials, sempre i quan
visquin de forma autònoma i fora del nucli familiar.

Requisits

Persones entre 18 i 21 anys que han estat tutelats per la Generalitat durant tres anys, que
viuen de manera autònoma fora del nucli familiar i que tenen ingressos inferiors al IRSC.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.4. Atenció a la infància i l'adolescència

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Fix

Quantia

663,98 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 13/2006, Decret 123/2007

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 100% de l'IRSC

181

Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

No

Nom prestació

Servei d'atenció a les emergències socials

Codi Ajuntament

HIA272107, HIA204108, HIA205109, HIA225117

Descripció

Servei que atén les persones que es veuen afectades per sinistres (incendi, inundació,
esfondrament d'un edifici, etc). Inclou serveis com ara: atenció psicosocial, allotjament
temporal en establiments hotelers de la ciutat, cobertura de les necessitats bàsiques
(alimentació i higiene), transport i desplaçament, avís a familiars, informació i derivació a
altres serveis de l'atenció social primària.

Requisits

Persones que necessiten una atenció immediata per situacions no previsibles. Condicions
d'accés: tenir una urgència social fora dels horaris de cobertura dels centres de serveis
socials.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.5. Urgències socials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

ID B045121

Valoració prestació
182

Específica

No

Nom prestació

Servei d'atenció de les urgències socials

ID B045122

Codi Ajuntament

HIA204108, HIA205109, HIA277111

Descripció

Atendre de forma immediata i puntual les persones de la ciutat que es troben en una situació
d'urgència social fora dels horaris dels centres de serveis socials. Abasta els següents serveis:
informació, orientació i assessorament, allotjament, ajuts econòmics d'urgència, etc. i
derivació a altres serveis (serveis socials d'atenció bàsica, equip d'atenció a les dones,
menjadors socials, etc.).

Requisits

Tenir una urgència social fora dels horaris de cobertura dels centres de serveis socials.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.5. Urgències socials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys. Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

183

Específica

No

Nom prestació

Ajuts d'urgència social

ID G045123

Codi Ajuntament

GIA005038

Descripció

Ajuts econòmics que tenen per finalitat atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i
bàsiques de subsistència com ara l'alimentació, el vestit i l'allotjament.

Requisits

Situació de greu risc social.

Requisits de renda

No

Àmbit

04. Serveis socials i promoció social

Subàmbit

04.5. Urgències socials

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya/Administracions locals

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 2.000 €/any

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Acceptació i compliment d'un pla de treball individual

Normativa

Llei 13/2006

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

184

Específica

Sí

Nom prestació

Bonificacions i exempcions del preu públic de llars d'infants de titularitat
de la Generalitat de Catalunya

ID G051124

Codi Ajuntament

EIG040071

Descripció

Aplicació de bonificacions i exempcions del preu públic de llars d'infants de titularitat de la
Generalitat de Catalunya destinats a minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats
econòmiques i socials per l'escolaritat i l'alimentació dels nens i nenes escolaritzats a les
Escoles Bressol.

Requisits

L'alumne ha de trobar‐se en una d'aquestes situacions: ser membre de família
monoparental, ser membre de família nombrosa de categoria general, ser membre de família
nombrosa de categoria especial, tenir un grau mínim de discapacitat del 33% o que l'alumne
o els seus pares siguin víctimes d'actes terroristes.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.1. Escoles bressol (de 0 a 3 anys)

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial o total

Quantia

Màxim 100%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies monoparentals, Famílies nombroses, Persones amb discapacitat, Persones amb
necessitats especials.

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordre ENS/72/2013 (per al curs 2013‐2014)

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

185

Específica

No

Nom prestació

Bonificacions per a l'escolaritat i l'alimentació a les escoles bressol
municipals

ID B051125

Codi Ajuntament
Descripció

Ajuts econòmics destinats a minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats
econòmiques i socials per l'escolaritat i l'alimentació dels nens i nenes escolaritzats a les
Escoles Bressol Municipals de Barcelona.

Requisits

Per l'atorgament dels ajuts es tenen en compte: la renda familiar disponible; que es tracti
d'infants en acolliment en família; l'existència de membres de la unitat familiar afectats per
discapacitats psíquiques o físiques; que es tracti d'una família nombrosa; que es tracti d'una
família monoparental; que coincideixin germans/anes al centre el mateix curs escolar; que
siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis Socials. El llindar de la
renda depèn del nombre de membres de la família; els ingressos màxims per a una família
amb un membre són 10.668 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.1. Escoles bressol (de 0 a 3 anys)

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial o total

Quantia

Màxim 100%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies monoparentals, Famílies nombroses, Persones amb discapacitat, Persones amb
necessitats especials, Altres

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 10.668 €/any per UF d'un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes
186

Específica

No

Nom prestació

Menjador escolar. Prestació del menjador obligatori amb caràcter gratuït
(modalitat 1)

Codi Ajuntament

EIG036061

Descripció

A l'alumnat que s'ha de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en
aquest d'oferta educativa en els ensenyaments obligatoris, la prestació del servei de
menjador és obligatori i amb caràcter gratuït.

Requisits

Que l'alumnat s'hagi de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en
aquest d'oferta dels ensenyaments obligatoris, sempre que vagi al centre determinat pel
Departament.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.2. Escolarització obligatòria (de 3 a 16 anys)

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei orgànica 2/2006, Llei 12/2009

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

187

Específica

No

ID G052126

Nom prestació

Menjador escolar. Ajuts individuals al menjador escolar (modalitat 2)

Codi Ajuntament

EIG037060

Descripció

Ajuts individuals de menjador, per raons socials o de distància geogràfica, per a l'alumnat
que cursa ensenyaments obligatoris, que ho sol∙liciti i no li correspongui la gratuïtat (poden
cobrir totalment o parcialment el cost del servei).

Requisits

Els requisits per a l'accés als ajuts individuals de menjador són fixats en les corresponents
convocatòries que publiquen els Consells Comarcals o el Consorci d'Educació de Barcelona. El
llindar de la renda per a una unitat familiar amb dos membres són 11.951,60 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.2. Escolarització obligatòria (de 3 a 16 anys)

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 100%

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei orgànica 2/2006, Llei 12/2009

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 11.951 €/any per UF de dos membres, variable

Condicionalitat

Contraprestació

188

Específica

No

ID G052127

Nom prestació

Transport escolar ‐ prestació del transport no obligatori amb caràcter
gratuït per a determinats col∙lectius (modalitat 2)

Codi Ajuntament

EIG039067

Descripció

Facilitar l'accés a l'alumnat dels ensenyaments obligatoris que no tenen oferta educativa en el
seu municipi de residència i per tant s'han de desplaçar a un municipi proper o bé tenen el
centre educatiu llunyà al seu domicili.

Requisits

nd

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.2. Escolarització obligatòria (de 3 a 16 anys)

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei orgànica 2/2006, Llei 12/2009.

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

189

Específica

No

ID G052128

Nom prestació

Transport escolar ‐ prestació del transport obligatori amb caràcter gratuït
(modalitat 1)

Codi Ajuntament

EIG038064

Descripció

Prestació dirigida a l'alumnat dels ensenyaments obligatoris que no tenen oferta educativa
en el seu municipi de residència, i per tant s'han de desplaçar a un municipi proper o bé
tenen el centre educatiu llunyà al seu domicili, per tal de facilitar el seu accés.

Requisits

Que l'alumnat de l'educació obligatòria s'hagi d'escolaritzar fora del seu municipi de
residència en un centre públic o privat concertat ordinari o d'educació especial, proposat pel
Departament d'Ensenyament, per manca d'oferta educativa en el seu municipi.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.3. Escolarització no obligatòria

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei orgànica 2/2006, Llei 12/2009

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

190

Específica

No

ID G053129

Nom prestació

Exempcions dels preus de la matrícula universitària

ID G054130

Codi Ajuntament

EIG087083

Descripció

Exempcions dels preus de la matrícula universitària. Els imports corresponents a les
exempcions dels preus que estableix el Decret seran compensades a les respectives
universitats per l'Administració de la Generalitat.

Requisits

Ser estudiant amb discapacitat, estudiant víctima d'actes terroristes o estudiant víctima de
violència de gènere.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.4. Educació superior universitària

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Total

Quantia

100% de la matrícula

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Persones amb discapacitat, Persones amb necessitats especials

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

na

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

191

Específica

No

Nom prestació

Beques de caràcter general

ID E054131

Codi Ajuntament

EIE088073

Descripció

Ajuts destinats a garantir l'accés dels estudis superiors universitaris als estudiants provinents
de famílies menys afavorides.

Requisits

S'estableixen requisits de renda i patrimoni i de rendiment acadèmic.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.4. Educació superior universitària

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Variable en funció del nivell de renda, els membres familiars i el rendiment acadèmic

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

na

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 3.771,00 €/any per UF de un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

192

Específica

Sí

Nom prestació

Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA)

ID G054132

Codi Ajuntament

EIG084070

Descripció

Ajuts a estudiants que cursin estudis universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon
cicle, només de segon cicle i de grau en els centres docents universitaris adscrits per
compensar parcialment els costos de matrícula universitària.

Requisits

Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. L'alumnat no comunitari
més gran de 18 anys s'ha de trobar en situació de residència. A més, s'estableixen requisits
acadèmics.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.4. Educació superior universitària

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

En funció dels costos de matrícula i el nombre d'ajudes concedides

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

RESOLUCIÓ ECO/1033/2014

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

193

Específica

Sí

Nom prestació

Equitat

ID GE05413
3

Codi Ajuntament

EIGE056066

Descripció

Minoració dels preus de la matrícula universitària en funció de la renda familiar.

Requisits

S'estableixen requisits de renda familiar i de patrimoni i requisits acadèmics als estudiants de
la beca General.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.4. Educació superior universitària

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya/Govern Central

Organisme gestor

Altres

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

En funció del tram de renda familiar

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

na

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima nd

194

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Ajuts per a estudiants de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA)

Codi Ajuntament

EIG083069

Descripció

Ajuts per la mobilitat de les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema
universitari català per al curs acadèmic per al qual sol∙licita l'ajut. La mobilitat s'entén com a
desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

Requisits

Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o acreditar la residència;
residir en una de les set comarques elegibles com a mínim des de l'1 de gener de 2012; cal
estar matriculats en una universitat del sistema universitari català, en uns estudis encaminats
a l'obtenció d'un títol oficial; cursar estudis impartits de manera presencial; cal estar
matriculat de un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau o 55 per a la
resta d'estudis / de un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau o 27,5 per a
la resta d'estudis; per a estudiants que no inicien estudis universitaris, haver superat
determinats percentatges dels crèdits matriculats el curs anterior.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.4. Educació superior universitària

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya i altres

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 2.000 €

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Resolució ECO/844/2015

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

195

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G054134

Nom prestació

Beques i ajuts a l'estudi de caràcter general i de mobilitat per a alumnat
que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris

Codi Ajuntament

EIE042072

Descripció

Assegurar que la situació econòmica d'una família no limiti l'accés al sistema educatiu de cap
estudiant. Les beques i ajuts són una eina molt valuosa per promoure la permanència en el
sistema educatiu dels alumnes i incentivar el seu esforç i capacitat.

Requisits

Cursar durant el curs 2012‐2013 els estudis postobligatoris i superiors no universitaris que
estableix la Resolució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Requisits econòmics de no
superar determinats nivells de renda i patrimoni familiar, que estableix la Resolució
esmentada. Requisits acadèmics que s'estableixen en la Resolució esmentada. En el cas de
les beques de mobilitat, cal que l'alumne faci els seus estudis en una comunitat autònoma
diferent del seu domicili familiar. El llindar de la renda per a una unitat familiar amb un
membre són 3.771,00 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.5. Educació superior no universitària

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

Variable en funció dels components establerts a la convocatòria

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Resolució de 13 d'agost de 2013 (per al curs 2013‐2014)

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 3.771 €/any per UF de un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

196

Incondicionada

Sí

ID E055135

Nom prestació

Beques escolars (llibres, transport, menjador...)

ID B056136

Codi Ajuntament

EIA234059

Descripció

Es paga la part complementària que les famílies no poden assumir del cost d'aquestes
despeses familiars, tinguin o no beca. Des del Consorci es gestionen les beques de menjador.
L'ajut de beques de menjador dóna cobertura a una part de les necessitats bàsiques a les
quals també es vol atendre per part de la renda d'emergència (l'alimentació).

Requisits

S'atorga a la població en general amb l'únic requisit del nivell d'ingressos de la família
(complementat amb altres situacions agreujants en el cas de l'ajut extraordinari).

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona i altres

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

197

Específica

No

Nom prestació

Ajuts de menjador escolar

ID G056137

Codi Ajuntament

EIGA233062

Descripció

Ajuts individuals de menjador per a atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a
l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, al qual no
correspon la gratuïtat d'aquest servei, i estigui escolaritzat en centres educatius de la ciutat
de Barcelona sufragats amb fons públics.

Requisits

Ser alumne de P‐3 a 4t d'ESO, escolaritzat en centres públics o concertats de Catalunya i viure
en famílies amb ingressos baixos; utilitzar diàriament el servei de menjador. Presentar la
sol∙licitud dins el període establert. Un cop valorada la puntuació general per nivell de renda
familiar, es puntuen les situacions específiques següents: necessitat social greu; ser membre
de família nombrosa i el nombre de fills de la família; ser membre de família monoparental;
existència de nens d'acolliment en la unitat familiar; condició de discapacitat de l'alumne,
pare, mares, tutor o germans. El llindar de la renda per a una unitat familiar amb dos membres
són 11.951,60 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya/Administracions locals

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

P

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 11.951,60 €/any per UF de dos membres, variable

Condicionalitat

Contraprestació

198

Específica

No

Nom prestació

Ajuts a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

ID E056138

Codi Ajuntament

EIE041068

Descripció

Suport educatiu a l'alumnat amb necessitats educatives especials que presenti alguna de les
necessitats següents: alumnat amb TDAH, alumnat amb necessitats educatives especials
derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta, alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu associat a altes capacitats intel∙lectuals.

Requisits

Ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials per discapacitat o amb trastorn de
conducta greu (inclòs TDAH): tenir 2 o més anys; tenir acreditada la necessitat específica de
suport educatiu; estar escolaritzat en els nivells educatius que estableix la Resolució de la
convocatòria d'ajuts; requisits econòmics de no superar determinats nivells de renda. Ajuts a
l'alumnat amb altes capacitats: tenir acreditada la necessitat específica de suport educatiu;
tenir complerts 6 anys; estar escolaritzat en els centres que estableix la resolució de la
convocatòria ; requisits econòmics de no superar determinats nivells de renda i patrimoni
familiar. El llindar de renda per a una unitat familiar amb un membre són 11.937,00 euros
anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Variable, en funció dels components establerts a la convocatòria dels ajuts

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Persones amb discapacitat, Persones amb necessitats especials, Altres

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Resolució de 13 d'agost de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i
Universitats (BOE 198, de 19 d'agost de 2013) (per al curs 2013‐2014)

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 11.937,00 €/any per UF d'un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

199

Específica

No

Nom prestació

Centres educatius i medi obert per als menors i joves sota mesura judicial

Codi Ajuntament

HIG168123

Descripció

L’internament en centres educatius és una mesura privativa de llibertat que obliga el menor o
jove a quedar‐se en un centre educatiu o terapèutic, o bé en el mateix domicili, durant el
temps imposat en les sentències, tot garantint les funcions reeducatives dels menors d'edat i
joves. Les mesures judicials s’executen en l’entorn social i familiar dels menors i joves, cosa
que permet fer un seguiment del seu procés de socialització.

Requisits

Es dirigeix a menors d'edat i majores de 14 anys, que presumptament hagi comès fets
tipificats com a delictes o faltes al Codi Penal i dels quals el Ministeri Fiscal o el jutge de
menors demana l'informe.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 12 a 16/18 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

na

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

200

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G056139

Nom prestació

Suport a la infància (menors dels/de les interns/nes)

ID G056140

Codi Ajuntament

GNG076174

Descripció

Ajuts per complementar i afavorir l’educació dels fills d’interns i alliberats, donant‐los el
suport necessari, quan no pugui ser cobert per organismes públics, evitant així situacions de
risc.

Requisits

No tenir recursos econòmics ni suport familiar que pugui assumir les despeses del bon
desenvolupament dels menors, a la vegada que els serveis socials comunitaris tampoc ho
puguin cobrir o no en tinguin competència.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Variable en funció del cost i la necessitat de suport

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació de necessitat i de la situació familiar

Normativa

na

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

201

Específica

No

Nom prestació

Assegurança Escolar

ID E056141

Codi Ajuntament
Descripció

Existeixen 3 modalitats: per accident escolar, per infortuni familiar (la prestació per infortuni
familiar té per objecte assegurar a l'estudiant la continuïtat dels seus estudis ja iniciats fins a
la finalització normal dels cursos que componen la seva carrera, inclòs el doctorat) o per
malaltia.

Requisits

Ser menor de 28 anys, ser espanyol o estranger amb residència legal a territori espanyol,
estar matriculat a Espanya, haver abonat la quota de l'assegurança escolar i acreditar que ha
transcorregut un període mínim d'un any des que l'estudiant es va matricular per primer cop
en qualsevol centre d'ensenyament.

Requisits de renda

No

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Govern Central

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal o permanent

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Joves de 16/18 a 24/25 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/1994, Llei Orgànica 4/2000, Llei 40/2007, Llei 27/2011, Llei 36/2011,
Llei 23/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

202

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Bonificacions als preus públics d'escolaritat de les Escoles Municipals de
Música

ID B056142

Codi Ajuntament
Descripció

Ajuts econòmics destinats a minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats
econòmiques i socials per l'escolaritat de l'alumnat de 4 a 18 anys de les Escoles Municipals
de Música.

Requisits

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els següents requisits: la renda familiar
disponible; l'existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques
o físiques; que es tracti d'una família nombrosa; que es tracti d'una família monoparental; que
siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis Socials. El llindar de renda
per a una unitat familiar amb un membre són 10.668,00 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 70%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies monoparentals, Famílies nombroses, Persones amb discapacitat, Persones amb
necessitats especials, Altres

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 10.668,00 €/any per UF d'un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes
203

Específica

No

Nom prestació

Bonificacions als preus públics d'escolaritat del Conservatori Municipal de
Música

ID B056143

Codi Ajuntament
Descripció

Ajuts econòmics destinats a minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats
econòmiques i socials per l'escolaritat del alumnat del Conservatori Municipal de Música en
el Grau Professional.

Requisits

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte els següents requisits: la renda familiar
disponible; l'existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques
o físiques; que es tracti d'una família nombrosa; que es tracti d'una família monoparental; que
siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis Socials. El llindar de renda
per a una unitat familiar amb un membre són 10.668,00 euros anuals.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

05. Educació

Subàmbit

05.6. Altres

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 70%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies monoparentals, Famílies nombroses, Persones amb discapacitat, Persones amb
necessitats especials, Altres

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 10.668,00 €/any per UF d'un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

Normativa

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes
204

Específica

No

Nom prestació

Atenció sociosanitària en centres sociosanitaris

ID G061144

Codi Ajuntament

HIGA134133

Descripció

Espais assistencials dotats de l'estructura i del personal necessari per atendre pacients amb
necessitats sociosanitàries: persones grans, amb Alzheimer o altres demències, amb altres
malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat i a persones amb malaltia
avançada i terminal.

Requisits

Ser assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l'assistència sanitària pública.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 65 anys, Persones amb necessitats especials

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 12/2007

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

205

Específica

No

Nom prestació

Atenció a la salut mental i addiccions en l'àmbit comunitari, d'internament i
de rehabilitació

Codi Ajuntament

HIGA135134

Descripció

L'atenció a la salut mental prioritza la inserció a la comunitat, i combina diverses possibilitats
d'atenció en l'àmbit comunitari, d'internament i de rehabilitació. Es tracta d'un model
integral d'atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la
psicologia, el treball social i la infermeria, entre d'altres. S'atén a través de centres de salut
mental, atenció hospitalària, serveis de rehabilitació, atenció a drogodependències.

Requisits

Residència habitual en un municipi de Catalunya.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Renda màxima na

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Tipus de col∙lectiu
Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 14/1986, Llei 15/1990, RD 1030/2006

Dades per al càlcul

Valoració prestació
206

ID G061145

Nom prestació

Atenció farmacèutica

ID G061146

Codi Ajuntament

GNG136152

Descripció

L'atenció farmacèutica proporciona els medicaments i altres productes prescrits pels
professionals sanitaris del sistema de salut. A més, inclou accions de promoció de la salut i de
l’autocura, prevenció de malalties i educació sanitària. A nivell de dispensació de medicaments
a pacients ambulatoris hi ha dos grans blocs: receptes mèdiques d'acord amb un model de
copagament, d'acord nivell de renda, i la medicació de dispensació ambulatòria hospitalària
que és gratuïta.

Requisits

El Reial decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional
de Salut estableix la condició d'assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre
l'assistència sanitària pública.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal o permanent

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 14/1986, Llei 15/1990, RD 1030/2006, Llei 29/2006, Reial Decret‐llei 16/2012

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

207

Específica

No

Nom prestació

Recuperar l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent de caràcter
vital

ID G061147

Codi Ajuntament
Descripció

Devolució dels imports pagats en un centre assistencial que no és de la xarxa sanitària
pública després de rebre una atenció assistencial urgent i de caràcter vital.

Requisits

Per a les persones assegurades amb cobertura general que han hagut de rebre una atenció
urgent de caràcter vital en un centre que no pertany a la xarxa sanitària pública.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

D'acord amb el que s'estipula al catàleg de prestacions ortoprotètiques

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Instrucció 4/1995

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

208

Específica

No

Nom prestació

Ajuts per a despeses d'estada i manutenció a pacients i/o la persona
acompanyant

ID G061148

Codi Ajuntament

GNG035186

Descripció

Ajut per cobrir l'import de les despeses d'estada i manutenció que es derivin de la necessitat
de rebre un tractament ambulatori de càncer, grans cremades, trasplantaments de patologia
terciària o patologies neurodegeneratives, derivades per un professional de la xarxa sanitària
pública a un centre assistencial situat fora de la regió sanitària de la vostra residència
habitual o fora de l’àmbit territorial del CatSalut.

Requisits

S'estableixen els següents requisits: tenir dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del
CatSalut; que l'atenció sanitària estigui inclosa dins de la cartera de serveis del Sistema
Nacional de Salut; que l'atenció sanitària l'hagi prescrit per un metge del sistema sanitari
públic; que l'atenció sanitària s'hagi fet fora de la pròpia regió sanitària de residència del
pacient, perquè o bé dins de la regió no es fa o bé perquè l'atenció no es pugui prestar en
temps i forma escaient; ser menor d'edat o per als majors d'edat que compleixin algun
d'aquests 3 requisits: incapacitació legal; discapacitat superior al 66%; valoració amb el grau
III de dependència; que el tractament sigui en règim ambulatori, de neoplàsia, gran cremat,
trasplantaments de patologia terciària o patologia neurodegenerativa.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

No hi ha taxa aplicable, depenen de les tarifes publicades al DOGC

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Instrucció 6/2010

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

209

Específica

No

Nom prestació

Recuperar l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària rebuts a
l'estranger

ID G061149

Codi Ajuntament
Descripció

Quan una persona es desplaça fora del seu lloc de residència, té garantida l'assistència
sanitària de cobertura pública al lloc on s'ha desplaçat, sempre que s'hagin establert convenis
internacionals. Hi ha diverses opcions: per desplaçament temporal; per rebre un tractament
específic en un centre determinat.

Requisits

En el cas de desplaçaments temporals a un estat membre de l'espai econòmic europeu: sense
disposar del model E111 o perquè han hagut de pagar per avançat. Cal justificar el caràcter
urgent de l'atenció. En el cas de desplaçaments per rebre un tractament específic en un centre
determinat, es necessita el model E112, ha de ser prescrit per un metge d'un
centre sanitari de la xarxa pública i autoritzat pel cap de servei corresponent.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

D'acord amb les tarifes publicades al DOGC

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 15/1990, Reial Decret 1030/2006

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

210

Específica

No

Nom prestació

Rescabalament de l'import abonat per un article ortoprotètic

ID G061150

Codi Ajuntament
Descripció

Per obtenir un article ortoprotètic prescrit per un metge especialista de la xarxa pública que
s'ha adquirit en un centre no adherit al CatSalut, avançant‐ne el pagament es podrà tramitar
la sol∙licitud de rescabalament de l'ajut del CatSalut. També es pot obtenir la prestació
ortoprotètica sense necessitat d'abonar prèviament l'ajut econòmic del CatSalut sempre que
l'usuari s'adreci a un centre adherit al CatSalut.

Requisits

Cobertura sanitària general; les prestacions ortoprotètiques han d'estar prescrites per
personal mèdic especialista de la xarxa sanitària pública, que lliurarà un document anomenat
PAO (prescripció d'article ortoprotètic) i adreçarà el pacient a la unitat de tramitació,
habitualment dins el mateix centre sanitari.

Requisits de renda

No

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.1. Serveis sanitaris coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

D'acord amb el que s'estipula al catàleg de prestacions ortoprotètiques

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Adults de 25 a 65 anys, Majors de 65 anys

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei 15/1990, Reial Decret 1030/2006

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

211

Específica

No

Nom prestació

Suport als tractaments especials

ID G062151

Codi Ajuntament

GNG074177

Descripció

Suport als tractaments dels interns en drogodependències, ludopaties, salut mental,
programes específics de tractament per delictes violents i violència de gènere, i altres
tractaments que porten a terme els beneficiaris.

Requisits

Estar en tractament per drogodependències, ludopaties, salut mental i altres tractaments per
delictes violents o violència de gènere, etc., i no poder assumir la despesa per part del
beneficiari o la seva família.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

06. Salut

Subàmbit

06.2. Serveis sanitaris no coberts per la SS

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació de necessitat i de la situació familiar

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd

Condicionalitat

Contraprestació

212

Específica

No

Nom prestació

Transport públic: Targeta T‐12

ID GE07115
2

Codi Ajuntament

GPGA174187

Descripció

La targeta T‐12 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 13 anys residents a l'àrea
integrada de Barcelona i de 4 a 12 anys que resideixin a les àrees integrades de Girona, Lleida i
Camp de Tarragona que els permet fer gratuïtament un nombre il∙limitat de viatges a la xarxa
de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el
nen o la nena.

Requisits

Tenir entre 4 i 13 anys i residir dins l'àmbit tarifari integrat de l'ATM de Barcelona o tenir
entre 4 i 12 anys i residir a les àrees integrades tarifàriament de Girona, Lleida i Camp de
Tarragona.

Requisits de renda

No

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.1. Transport públic

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Total

Quantia

100% del preu de transport

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Infants de 3 a 12 anys

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima na

Normativa

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes
213

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Transport públic: Targeta T‐jove i T‐jove de famílies monoparentals i
famílies nombroses

Codi Ajuntament

GPGA175188

Descripció

Abono personal de 90 dies amb bonificació, per a menors de 25 anys. La bonificació és major
per a fills de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial.

Requisits

Ser menor de 25 anys; ser menor de 25 anys i ser membre d'una família monoparental o una
família nombrosa.

Requisits de renda

No

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.1. Transport públic

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 60%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Joves de 16/18 a 24/25 anys, Famílies monoparentals, Famílies nombroses

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Decret 139/2010

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

214

Específica

No

ID GE07115
3

Nom prestació

Transport públic: Títols families nombroses i monoparentals

Codi Ajuntament

GPGA176190

Descripció

Descomptes per als membres de famílies nombroses i monoparentals: bonificacions sobre el
bitllet senzill i abonaments mensuals o trimestrals personalitzats en cas d'empreses de
serveis regulars de transport de viatgers per carretera titularitat de la Generalitat; bonificació
en títols de transport integrat; es crea un títol de transport per a famílies monoparentals i
per a famílies nombroses.

Requisits

El títol ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o
nombrosa.

Requisits de renda

No

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.1. Transport públic

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya, Govern Central i altres

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 50%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies monoparentals, Famílies nombroses

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Decret 139/2010

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

215

Específica

No

ID GE07115
4

Nom prestació

Transport públic: Títols bonificació aturats

Codi Ajuntament

GPGA177189

Descripció

Bonificacions de prop del 80% en l’ús del transport públic per a persones en situació d’atur,
amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments en la cerca de feina, per a les persones en
situació de desocupació amb ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
Descomptes d'aproximadament el 80% sobre la T‐Trimestre en el cas de l'ATM de Barcelona i
sobre la T‐mes en el cas de les ATM de Girona, Lleida i Camp de Tarragona.

Requisits

Les persones beneficiàries són les persones en situació d'atur que: perceben un subsidi per
desocupació d'import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI); o que reben un altre
ajut inferior al SMI, o bé no en reben cap, però estan inscrits com a demandants d'ocupació
durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i es troben en un procés de cerca de
feina tutoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya que requereixi mobilitat freqüent.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.1. Transport públic

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Administracions locals

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

80% del preu de transport

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Persones sense feina

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Renda màxima 100% del SMI

Normativa

Dades per al càlcul

ID G071155

Descompte en preus públics o taxes
216

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Exempcions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Codi Ajuntament

GPA306204

Descripció

Exempció de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a persones amb mobilitat
reduïda o disminució superior al 33%.

Requisits

Els requisits són: tenir un vehicle per a persones amb mobilitat reduïda (és a dir vehicles la
tara dels quals és menor o igual a 350 Kg, la velocitat és menor o igual a 45 km/h, projectat i
construït especialment per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física); el
vehicle ha de ser matriculat a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes,
es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual
o superior al 33%.

Requisits de renda

No

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.2. Transport privat

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Bonificació o deducció fiscal

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Total

Quantia

100%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordenança fiscal núm. 1.2

Dades per al càlcul

Bonificació o deducció fiscal

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

ID B072156

Nom prestació

Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)

ID E072157

Codi Ajuntament

GNE016166

Descripció

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses del transport per a persones amb
discapacitat i barem de mobilitat reduida. És una prestació destinada a atendre les despeses
originades pels desplaçaments fora del domicili habitual de les persones amb discapacitat
que tinguin greus dificultats per utilitzar transports col∙lectius.

Requisits

Ser major de 3 anys; residència legal a Espanya; 33% de grau i barem de mobilitat reduïda; no
treballar; no tenir reconeguda prestació anàloga; no superar el sol∙licitant el 70% de l'IPREM
ni la seva família el 100% de l'IPREM.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.2. Transport privat

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Fix

Quantia

62,90 €/mes

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Reial Decret Legislatiu 1/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 70% de l'IPREM per persona i 100% de l'IPREM per UF
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Exempcions de taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública

ID B072158

Codi Ajuntament
Descripció

No està subjecte a la taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública els vehicles
propietat de persones amb discapacitat física.

Requisits

Tenir l'autorització prevista pel Decret 97/2002 que regula el model de targeta
d’estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta targeta haurà d’estar col∙locada a
l’interior del vehicle. Ha de ser visible des de l’exterior. Ha de ser l’original.

Requisits de renda

No

Àmbit

07. Transport

Subàmbit

07.2. Transport privat

Nivell de necessitat

3a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Bonificació o deducció fiscal

Horitzó temporal

Permanent

Variabilitat

Total

Quantia

100%

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordenança fiscal núm. 3.12

Dades per al càlcul

Bonificació o deducció fiscal

Renda màxima na
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Ajut a les persones aturades i altres col∙lectius determinats en les quotes
dels centres cívics i instalacions esportives municipals

Codi Ajuntament

GIA266047

Descripció

Ajuda de l'Ajuntament de Barcelona adreçada a les persones en situació d'atur i altres
col∙lectius determinats per bonificar el preu de la inscripció i de les quotes d'abonament de les
instal∙lacions esportives municipals, així com de les quotes d'inscripció de tallers realitzats en
centres cívics.

Requisits

Trobar‐se en situació d'atur, ser membre de família nombrosa o monoparental o ser membre
de família receptora de la renda mínima d'inserció.

Requisits de renda

No

Àmbit

08. Cultura, esport i lleure

Subàmbit

08.1. Evitar l'exclusió social i/o laboral

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Parcial

Quantia

Màxim 70%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Famílies monoparentals, Famílies nombroses, Persones sense feina, Altres

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

BOPB 28 desembre de 2015

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

ID B081159

Nom prestació

Entrada reduïda o gratuïta a museus municipals

ID B081160

Codi Ajuntament
Descripció

Entrada reduïda o gratuïta a museus municipals per a determinats col∙lectius.

Requisits

Entrada gratuïta per als menors de setze anys, els posseïdors de la targeta rosa gratuïta, les
persones que disposin del passi metropolità d'acompanyant d'una persona amb discapacitat.
Entrada reduïda per a les persones de 16 anys fins a 29 anys, les persones de 65 anys o més,
les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda, les famílies, amb un màxim
de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d'ells sigui el pare, la mare o el
tutor legal, els posseïdors de carnet de família nombrosa, els posseïdors de carnet de família
monoparental, els posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona.

Requisits de renda

No

Àmbit

08. Cultura, esport i lleure

Subàmbit

08.1. Evitar l'exclusió social i/o laboral

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via ingrés

Tipus

Descompte en preus públics o taxes

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Parcial o total

Quantia

Màxim 100%

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Infants de 0 a 3 anys, Infants de 3 a 12 anys, Joves de 12 a 16/18 anys, Joves de 16/18 a
24/25 anys, Majors de 65 anys, Famílies, Famílies monoparentals, Famílies nombroses,

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Ordenança fiscal núm. 3.13

Dades per al càlcul

Descompte en preus públics o taxes

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

Nom prestació

Ajuts subvenció viatges IMSERSO. Programa de Viatges per a la Gent Gran

Codi Ajuntament

GNA247160

Descripció

L'Ajuntament de Barcelona reserva 2.000 places de l'oferta estatal de Vacances per a la Gent
Gran per tal de facilitar a les persones grans de la ciutat beneficiàries de la Targeta Rosa
gratuïta (i per tant amb menys recursos econòmics) l’accés a l’oferta estatal del Programa
“Vacaciones para Mayores” del IMSERSO.

Requisits

Per seleccionar es prioritza segons digui la convocatòria. El 2016 va ser amb els criteris
següents: persones que no havien viatjat en la campanya anterior; que viuen soles; i de més
edat. Cal demanar‐ho dins del termini establert. El 2016 els criteris exigits han estat: estar
empadronat a Barcelona, tenir Targeta Rosa gratuïta i complir un dels següents requisits que
demana l'IMSERSO: ser pensionista de jubilació del sistema públic de pensions, ser pensionista
de viduïtat amb edat major o igual a 55 anys, ser pensionista per altres conceptes o perceptor
de prestacions o subsidis de desocupació i tenir una edat major o igual a 60 anys, ser titular o
beneficiari del sistema de la Seguretat Social amb edat major o igual a 65 anys.

Requisits de renda

No

Àmbit

08. Cultura, esport i lleure

Subàmbit

08.1. Evitar l'exclusió social i/o laboral

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 55 anys, Pensionistes

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació
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Específica

No

ID B081161

Nom prestació

Programa l’Esport Inclou

ID B081162

Codi Ajuntament

GNA261167

Descripció

Els principals serveis i recursos que el configuren són: serveis de suport al vestidor; servei de
formació per a personal d’informació, tècnics i directors d’equipaments esportius; servei
d’assessorament pedagògic; servei de monitoratge esportiu; servei de préstec de material
adaptat.

Requisits

Tenir discapacitat física, intel∙lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental.

Requisits de renda

No

Àmbit

08. Cultura, esport i lleure

Subàmbit

08.1. Evitar l'exclusió social i/o laboral

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima na
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

nd

Nom prestació

Assistència en situacions d'emergència

ID G091163

Codi Ajuntament
Descripció

Es dóna resposta a les demandes de seguretat i/o protecció de les persones i mobilitza els
recursos assistencials necessaris per donar auxili i protecció a la ciutadania en situacions de
risc i/o conflicte.

Requisits

Trobar‐se en situació de risc i/o conflicte.

Requisits de renda

No

Àmbit

09. Seguretat i justícia

Subàmbit

09.1. Seguretat i protecció social

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de la situació de risc

Normativa

nd

Renda màxima na

Condicionalitat

Contraprestació

Dades per al càlcul
224

Específica

No

Nom prestació

Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere

Codi Ajuntament

GNGE030172

Descripció

En el marc de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere, donar suport
econòmic a la dona víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella amb un nivell de
rendes baix i amb dificultats especials per aconseguir un lloc de treball.

Requisits

Ser una víctima de violència masclista, en l'àmbit de la parella, amb rendes que no superin el
75% del salari mínim interprofessional vigent i amb dificultats especials per obtenir un lloc de
treball.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

09. Seguretat i justícia

Subàmbit

09.1. Seguretat i protecció social

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Govern Central

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

Variable

Quantia

Màxim 24 mesos de subsidi per desocupació

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Dones

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

Llei orgànica 1/2004, Ordre ASC/342/2008, Ordre BSF/240/2013

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima 75% del SMI

Condicionalitat

Contraprestació

225

Incondicionada

No

ID E091164

Nom prestació

Dispositiu d'atenció en situacions de violència masclista

ID B091165

Codi Ajuntament

HIA235131

Descripció

Ajuts econòmics per a dones que estan en serveis d'acollida i que no disposen de recursos
suficients.

Requisits

La concessió d'ajuts econòmics els criteris s'aproven des de la direcció de programa de dona i
del centre de serveis socials, que gestiona els recursos d’acollida. S'atorguen a aquelles
dones que estan en serveis d'acollida i que no disposen de recursos suficients.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

09. Seguretat i justícia

Subàmbit

09.1. Seguretat i protecció social

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

Via despesa

Tipus

Transferència monetària

Horitzó temporal

Puntual o temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

nd

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Dones

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

nd

Criteri discrecionalitat

nd

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Import prestació

Renda màxima nd
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Condicionalitat

Incondicionada

Contraprestació

nd

Nom prestació

Dret d'assistència jurídica gratuïta

ID G092166

Codi Ajuntament
Descripció

Té com a objectiu garantir el dret constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) per
a aquelles persones amb recursos insuficients per fer front al cost econòmic que suposa la
contractació d'un advocat i, si escau, d'un procurador per a la seva defensa i representació
en judici.

Requisits

Acreditar que els ingressos i patrimoni de la unitat familiar de la persona sol∙licitant es troben
per sota dels llindars establerts en els articles 3 a 5 de la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d'assistència jurídica gratuïta, modificada pel RDL 3/2013. Aquests llindars són progressius en
funció del nombre de membres de la unitat familiar. Tanmateix, es preveuen circumstàncies
excepcionals per al reconeixement del dret a valorar per part de les Comissions d'Assistència
Jurídica Gratuïta.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

09. Seguretat i justícia

Subàmbit

09.2. Facilitar accés a la tutela judicial efectiva

Nivell de necessitat

1a

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

Via despesa

Tipus

En espècie

Horitzó temporal

Puntual

Variabilitat

na

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Altres

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

Sí

Criteri discrecionalitat

Valoració de circumstàncies excepcionals

Normativa

Llei 1/1996, Decret 252/1996, Resolució JUS/801/2013

Dades per al càlcul

Valoració prestació

Renda màxima 200% de l'IPREM per una persona, variable

227

Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Targeta acreditativa de la discapacitat

ID G101167

Codi Ajuntament

GNG126151

Descripció

Dóna testimoni de la condició de discapacitat de la persona titular. Dóna accés a determinats
avantatges i beneficis en àmbits com la mobilitat, l'esport, la cultura i l'oci.

Requisits

La targeta es dirigeix a aquelles persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat a
Catalunya igual o superior al 33%, o que hi hagin traslladat el seu expedient, sigui amb
caràcter permanent o provisional. Cal tenir la residència habitual a Catalunya. També la
podran sol∙licitar les persones que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en
el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat.

Requisits de renda

No

Àmbit

10. Diversos àmbits

Subàmbit

10.1. Títols de col∙lectiu

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

na

Tipus

Títols acreditatius

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població no potencialment activa

Col∙lectiu

Persones amb discapacitat

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Diners estalviats en concepte

Renda màxima na
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Títols de família monoparental

ID G101168

Codi Ajuntament

GNG125150

Descripció

Atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions, segons sigui de categoria general
o especial.

Requisits

S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de
21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola
persona.

Requisits de renda

No

Àmbit

10. Diversos àmbits

Subàmbit

10.1. Títols de col∙lectiu

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

na

Tipus

Títols acreditatius

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies monoparentals

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Diners estalviats en concepte

Renda màxima na
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

Nom prestació

Títols de família nombrosa (FN). 2 categories: categoria general i especial

Codi Ajuntament

GNG124149

Descripció

El títol atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions, segons sigui de categoria
general o especial. Una família nombrosa (FN) està composta per una o dues persones
progenitores amb tres o més fills o filles.

Requisits

El títol s'atorga a famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles,
siguin o no comuns. També s'entén per família nombrosa altres composicions familiars. Cal
que els fills convisquin amb progenitors, i en depenguin econòmicament. Els fills/es o
germans/nes (en cas d'orfenesa), cal que siguin solters/es i menors de 21 anys o menors de
25 anys si estan estudiant, o majors de 25 anys si tenen una discapacitat o incapacitat per
treballar. Hi ha dependència econòmica si els ingressos del fill en el càlcul anual són menors o
iguals al IPREM.

Requisits de renda

No

Àmbit

10. Diversos àmbits

Subàmbit

10.1. Títols de col∙lectiu

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Generalitat de Catalunya

Organisme gestor

Generalitat de Catalunya

Mecanisme

na

Tipus

Títols acreditatius

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa

Col∙lectiu

Famílies nombroses

Col∙lectiu 2

na

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Diners estalviats en concepte

Renda màxima na
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Condicionalitat

Específica

Contraprestació

No

ID G101169

Nom prestació

Targeta Rosa Reduïda

ID B101170

Codi Ajuntament

GPA246191

Descripció

Accedir al programa de la Targeta Rosa amb uns criteris més avantatjosos dels que fixa l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. La Targeta Rosca és una prestació social que facilita tota una
sèrie de descomptes i avantatges en un gran nombre d'establiments i entitats, en l'ús dels
transports públics a la ciutat, en molts serveis i productes d'interès, en àmbits com la cultura
i el lleure, la salut o els esports.

Requisits

Tenir entre 60 i 64 anys o ser menor de 60 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%
acreditada i tenir pocs recursos econòmics. Concretament, per obtenir la Targeta Rosa amb
descompte els requisits son si UF=1, ingressos bruts anuals menors o iguals a 16.264 €; UF=2,
ingressos bruts anuals menors o iguals a 32.528 €; UF=3, ingressos bruts anuals menors o
iguals a 48.792 €; UF=4, ingressos bruts anuals menors o iguals a 65.056 €.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

10. Diversos àmbits

Subàmbit

10.1. Títols de col∙lectiu

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

na

Tipus

Títols acreditatius

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 60 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Diners estalviats en concepte

Renda màxima 16.264 €/any per UF d'un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

231

Específica

No

Nom prestació

Targeta Rosa Gratuïta

ID B101171

Codi Ajuntament

GPA245192

Descripció

Accedir al programa de la Targeta Rosa amb uns criteris més avantatjosos dels que fixa l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. La Targeta Rosca és una prestació social que facilita tota una
sèrie de descomptes i avantatges en un gran nombre d'establiments i entitats, en l'ús dels
transports públics a la ciutat, en molts serveis i productes d'interès, en àmbits com la cultura
i el lleure, la salut o els esports.

Requisits

Tenir entre 60 i 64 anys o ser menor de 60 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%
acreditada i tenir pocs recursos econòmics. Concretament, per obtenir la Targeta Rosa
Gratuïta els requisits son si UF=1, Ingressos bruts anuals menors o iguals a 8.132 €; UF=2,
ingressos bruts anuals menors o iguals a 16.264 €; UF=3, ingressos bruts anuals menors o
iguals a 24.396 €; UF=4, ingressos bruts anuals menors o iguals a 32.528 €.

Requisits de renda

Sí

Àmbit

10. Diversos àmbits

Subàmbit

10.1. Títols de col∙lectiu

Nivell de necessitat

3b

Organisme finançador

Ajuntament de Barcelona

Organisme gestor

Ajuntament de Barcelona

Mecanisme

na

Tipus

Títols acreditatius

Horitzó temporal

Temporal

Variabilitat

Variable

Quantia

na

Tipus de col∙lectiu

Població potencialment activa i població no potencialment activa

Col∙lectiu

Diversos

Col∙lectiu 2

Majors de 60 anys, Persones amb discapacitat

Discrecionalitat

No

Criteri discrecionalitat

na

Normativa

nd

Dades per al càlcul

Diners estalviats en concepte

Renda màxima 8.132 €/any per UF d'un membre, variable

Condicionalitat

Contraprestació

232

Específica

No
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