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Presentació
Laia Ortiz. Tinenta d’alcaldia de Drets Socials,  
Ajuntament de Barcelona

A Barcelona apostem per fomentar l’autonomia de les 
persones per fer possible la seva sortida de la pobresa 
i l’exclusió superant la lògica de l’assistencialisme. 
Disposar de feina ja no garanteix sortir de la pobresa, ja 
que un mercat laboral que cada cop exclou i precaritza 
més gent, i un mercat d’habitatge que imposa obstacles 
econòmics draconians a les llars estan provocant un ràpid 
creixement de treballadors i treballadores pobres. Alhora, 
la manca d’un suport estructural condemna bona part 
de la població a l’exclusió. És per això que la garantia de 
rendes es converteix en una mesura clau, també, i sobretot 
a escala municipal. No existeixen solucions individuals a 
problemes estructurals. Com es pot pensar en el futur quan 
les necessitats quotidianes no estan resoltes? Com es pot 
emprendre quan no es disposa de les bases materials que 
ofereixin una mínima seguretat?

Per tal de respondre a aquestes preguntes, Barcelona 
està implementant un projecte pilot, el B-MINCOME, 
que combina un conjunt de polítiques innovadores i 
pioneres dirigides a combatre la pobresa i l’exclusió 
en zones desafavorides de la ciutat. El projecte té un 
pressupost de 17 milions d’euros, 5 dels quals provenen 
del programa Urban Innovative Actions de la UE i 12 de 
l’Ajuntament de Barcelona. El projecte pretén avaluar 

forma d’un ajut econòmic –el suport municipal d’inclusió 
(SMI)– amb quatre polítiques actives en la formació i 

l’ocupació, l’economia social i solidària, els ajuts al lloguer 

del 2017, l’SMI és una realitat per a 950 unitats familiars de 

persones.

Tot i que de forma preliminar, les primeres avaluacions 

experimenten una disminució de l’estrès i les 
preocupacions materials més immediates, així com una 
millora del seu benestar general. Les evidències recollides 
també indiquen que les persones participants prioritzen 
ampliar la seva formació per no haver de dependre dels 
ajuts públics en el futur. El fet de rebre l’SMI els permet 
posar la seva energia a construir, aprendre i establir 
lligams que creïn xarxa i augmentin el seu apoderament. 
El desplegament de les quatre polítiques actives que 
complementen aquesta renda és també fonamental, 
sobretot per la seva intervenció en el territori i per la 
possibilitat que brinden a les persones participants de 
reforçar la seva vinculació, participació i cohesió amb els 
seus barris i les xarxes socials i comunitàries que hi operen.

El B-MINCOME està atraient l’atenció d’altres ciutats 
d’Europa, ja que permetrà conèixer si la posada en marxa 
de rendes mínimes municipals té efectes positius en 
la reducció de la pobresa i l’exclusió i la dinamització 
de zones desafavorides. Aquest projecte va néixer 
per innovar i millorar en polítiques socials a partir de 
l’evidència empírica. D’aquesta manera, els coneixements 
que se’n derivin ajudaran a avançar cap a un nou model 
de polítiques socials que prioritzi l’apoderament de les 
persones dotant-les de més i millors recursos que els 
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permetin abandonar les diferents formes de pobresa i 
exclusió en què viuen. Barcelona es converteix, així, en una 
ciutat pionera i referent en la innovació social i en la lluita 
contra les desigualtats.

En aquest número de la revista Barcelona Societat, les 
autores i els autors ens ofereixen diverses visions sobre 
diferents aspectes de les polítiques de renda. Plantejaments 
que van estar molt presents en la gestació del projecte 
B-MINCOME, però també en altres mesures impulsades 
pel Govern municipal per transformar la forma en 
què els serveis socials donen suport a les persones i 

i l’avaluació de polítiques per tal de defugir els tòpics 
o els apriorismes ideològics que, en última instància, 
obstaculitzen la possibilitat de millorar les eines de lluita 

garantia de drets.



5

“Unes monedes per menjar”, “necessito ajuda per 

habituals als cartells que fan servir les persones que 
demanen caritat per atreure l’atenció dels qui caminen 
per les voreres, distrets amb les seves preocupacions 
quotidianes o amb la mirada clavada a la pantalla del 
telèfon mòbil. Saben que tot aquell que demana caritat és 
sospitós de malgastar les almoines rebudes. Coneixedors 
del recel amb el qual la ciutadania observa els seus 
moviments, intenten convèncer la gent de bona voluntat 
que els seus cèntims seran destinats a comprar menjar 
i no alcohol, drogues o altres vicis. Les persones que 
sobreviuen de la caritat saben que el risc que les almoines 
es malbaratin en beguda és una de les excuses habituals 
per passar de llarg davant del got o la caixa que recull les 
monedes de veïns i veïnes. La fam, en canvi, commou. 
Necessitem menjar, no hi ha elecció.

Al ciutadà o ciutadana que lliura l’almoina no només 
el preocupa que els seus diners siguin malgastats en 
begudes alcohòliques; qualsevol producte que no s’ajusti 
a uns estrictes cànons d’austeritat, qualsevol element 
que no serveixi per a la supervivència, es considera un 
malbaratament innecessari. “Tanta fam no deu passar quan 
es menja un croissant en lloc d’un pot de cigrons” o “Tan 
pobre no deu ser quan porta telèfon mòbil”. L’obsessió 
per establir en què han de gastar-se els diners les famílies 

necessitat em recorda l’actitud de la meva àvia quan es 
trobava algú demanant caritat a la porta del supermercat. 
“Mai li donis diners, perquè segur que s’ho gasta en 
alcohol”. Tot seguit comprava una barra de pa i una llauna 
de tonyina perquè “el pobre” pogués alimentar-se. 

Editorial 
Albert Sales
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Les polítiques de transferència monetària a les llars i les 
persones empobrides parteixen dels mateixos prejudicis 
que portaven la meva àvia a decidir que una dieta a base 
d’entrepans de tonyina era millor que disposar de diners 
en efectiu. Les ajudes d’emergència que administren 
els serveis socials municipals han de ser temporals, 
condicionades al compliment d’obligacions i sotmeses 
a mecanismes de control que garanteixin que els diners 
es destinen a cobrir “necessitats bàsiques”. Les rendes 
mínimes d’inserció (RMI) estan dissenyades per facilitar 
uns ingressos minsos i temporals a les llars sense recursos i 
estan condicionades al compliment de plans de treball que 

En el rerefons de les condicions, les temporalitats i 

resultat de la incapacitat dels individus per gestionar les 
seves vides i les de les seves famílies. Aquesta sospita 

persones perceptores d’ajudes i les que intenten accedir-hi 
sense èxit: se’ls exigeix autonomia personal i esforç per 
trencar la dependència de l’ajuda, però se’ls arrabassa el 
protagonisme i la capacitat de decisió en les seves pròpies 
estratègies de supervivència. 

El Pere el vaig conèixer l’any 2015 en un menjador social 
de Barcelona. Després de divuit anys treballant de cuiner 
en diferents restaurants, en portava set aturat i malalt. 
“Un treball. Jo no necessito un menjador, necessito una 
feina”, es lamentava mentre dinàvem plegats. Havia cobrat 
diferents ajudes i estava fart de fer cursos de reciclatge per 
tornar a treballar. “Ja m’he reinventat tantes vegades que 
se m’ha acabat la inventiva”. La seva treballadora social 

de referència l’havia derivat a un menjador social perquè 
vivia en una habitació sense cuina i perquè era una manera 
d’alleugerir les despeses. “Ningú contracta un cuiner vell, 
coix i diabètic… però amb diners, encara que fossin molt 
pocs, i una cuina no em caldria que em servissin cada dia el 
menjar a taula”.

La Cristina va posar una queixa formal al seu ajuntament 
perquè al seu centre de serveis socials li havien dit que 
no podia cobrar cap ajuda d’emergència mentre no 
reduís despeses innecessàries. Havien estat analitzant 
els extractes del seu compte bancari i li van indicar que 
havia de donar de baixa la connexió a internet del seu 
domicili. La seva treballadora social de referència li va dir 

a la biblioteca. “Després d’explicar les teves penes, has 
d’ensenyar en què et gastes els diners perquè et diguin què 
necessites i què és imprescindible… com si no em passés el 

Quan la pertinença a la societat ve determinada per la 
forma de vestir, les pautes d’oci, o els objectes electrònics 
que portem a les butxaques, exigim a qui pateix la pobresa 
que renunciï a qualsevol forma de consum més enllà de la 

l’Administració o qui pot permetre’s fer donatius gaudeix 
d’una capacitat de governar la seva vida que les persones 
“assistides” no poden demostrar. És aquesta lògica la 
que emergeix en els debats al voltant de les polítiques 
de garantia de rendes. Les administracions han de donar 
diners sense contrapartides? No devem estar perpetuant la 
vagància? Com controlem que “els pobres” gastin els diners 
en allò que més els convé?
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Els autors i les autores d’aquest número de la revista 
Barcelona Societat aporten plantejaments teòrics, 

aquestes preguntes i a les idees preconcebudes sobre les 
transferències econòmiques, la pobresa i el paper de les 
polítiques públiques a l’hora de garantir els drets socials.





Tribuna
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El dur combat contra 
la pobresa i l’exclusió 
social a Barcelona
Lluís Torrens1

Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona

Paraules clau: pobresa, exclusió social, habitatge, 
polítiques de rendes

La lluita contra la pobresa i l’exclusió social és un dels 
objectius que tot bon governant hauria de tenir entre les 
seves prioritats. Es presenta el context en què se situa la 
ciutat de Barcelona en clau de pobresa i exclusió social, 
i quines han estat les estratègies adoptades per millorar 
les condicions de vida de la població barcelonina en els 
darrers anys des d’una perspectiva municipal. En aquest 

per poder analitzar, diagnosticar i avaluar amb cura 
el context en què se situen les accions adoptades, i les 
actuacions dutes a terme per millorar la manca de dades i 
registres necessaris. Es detalla què s’ha fet en els darrers 
anys i quins resultats s’han assolit a partir de les polítiques 
públiques desenvolupades. Finalment es proposen algunes 
recomanacions que cal tenir en compte ara i en el futur per 
erradicar la pobresa i l’exclusió social en una societat rica 
com la nostra.

“No tener pagas extras me tiene mártir, las he  
tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad  

 
¡es que muchas veces no llego!”

(Expresidenta d’una comunitat autònoma que guanyava a l’any  
100.742,91 € bruts més dietes)

“Mi objetivo es ganar 6 € diarios recogiendo chatarra 
de las calles. Con un euro pago mi parte de comida

1. Aquest article, les opinions i les xifres són de la meva responsabilitat. 
Tanmateix, és el resultat de la feina excepcional que s’ha fet aquests tres anys 
i mig a la Direcció de Planificació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona. Agraeixo el suport infatigable del meu gerent Ricard Fernández 
i de tot l’equip de la Direcció, així com específicament els comentaris 
i les revisions a aquest article de l’equip del Departament de Recerca i 
Coneixement, de Pep Villarreal, Lluís Batlle i Tonet Font.
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que cocinamos en una olla común en el asentamiento 
donde vivo; otro euro se lo doy al transportista que 
con su furgoneta cada mañana me traslada a la parte 
alta de la ciudad para poder ir recogiendo la chatarra 
pendiente abajo; y otro euro me lo guardo para gastos 
imprevistos. Los otros 3 € los ahorro y así cada mes 
envío 80 o 90 € a mi país para mantener a mi familia.”

(Subsaharià sense papers que viu en un assentament al districte  
de Sant Martí a Barcelona)

Barcelona, on vas?
Fa tres anys i mig, la tinenta d’alcaldia Laia Ortiz es va 
posar en contacte amb mi per oferir-me participar  a 
l’equip de la nova Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona, no m’ho vaig pensar gaire. Sabia que tindria 

pobresa a Barcelona implementant una renda municipal, 
com prometia el programa electoral de la força que havia 

la vaig escriure al meu compte de LinkedIn quan vaig 
posar-hi el meu nou càrrec, com a recordatori permanent 
del que feia a l’Ajuntament. I és obvi que no ha estat així. 

Ara bé, més enllà del fracàs evident, hem avançat en alguna 
cosa que ens permeti pensar que en un futur no llunyà 
Barcelona no tindrà pobres? 

Comencem per explicar el que sabíem i el que desconeixíem 
de la situació a la ciutat a la primavera del 2015.

Fa quatre anys
En primer lloc havíem de saber la magnitud de la tragèdia. 
Sabíem que hi havia molts desnonaments setmanals, cada 

vegada més degut a impagaments de lloguer més que 
d’hipoteques, un miler de persones dormint al carrer2 i uns 

que hi havia molts pisos buits, més de 80.0003. També 
sabíem que la pobresa generava privacions bàsiques en 
milers de famílies, i vam constatar, per exemple, que els 
bancs d’aliments feien registres rècord de quilos d’aliments 
repartits, i sabíem que en els nostres serveis socials bàsics 
creixien any rere any els ciutadans i ciutadanes atesos per 
motius econòmics. 

En el terreny estadístic disposàvem de la darrera Enquesta 
metropolitana de condicions de vida elaborada el 20114, 

i d’algunes estimacions serioses fetes per la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) per a 
la llei de renda garantida de ciutadania (RGC). Els càlculs 
ens deien que per cobrir mínimament les necessitats 
bàsiques de les llars en situació de pobresa a Barcelona es 
necessitaven al voltant de 250 milions d’euros anuals per a 
unes 250.000 persones, el 15% de la població5.

I sabíem que amb les estimacions del mateix Ajuntament 
la distribució de la renda entre barris de Barcelona era molt 

2. Arrels Fundació (ed.). Memòria anual, Arrels Fundació. 2015. Disponible a: 
https://www.arrelsfundacio.org/es/memoria-arrels-2015/

3. Institut Nacional d’Estadística. Censo de población y viviendas. 2011. 
Disponible a: https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm

4. “Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya”. 
IERMB. Barcelona 2011 

5. Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania. Disponible a:  
http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/comunicadossss
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desigual i que havia empitjorat amb la crisi. De fet, des del 
2008 s’havia doblat la diferència entre la renda mitjana del 
barri més ric i la del més pobre. Viatjar d’una punta a l’altra 

Trinitat Nova, era equivalent, en termes de renda, a viatjar 
des del Poblenou o Sants, barris en la mitjana de Barcelona, 
a Bangalore, a l’Índia6.

I sabíem que els nivells de protecció social que estaven 
garantint les administracions públiques amb les principals 
competències en la matèria (Estat i Generalitat) eren 

Tot i que des dels màxims de xifra d’aturats del 2012 

116.000 persones segons l’Enquesta de població activa, 

d’atur, n’hi havia més de 40.000 que feia més d’un any 
que buscaven feina. I sabíem que aquests aturats de llarga 
durada es concentraven en les persones de més de 45 anys 
(més de 30.000)7. I passava, a més, que la cobertura de 
prestacions arribava només al 50% de la població aturada, 
20 punts menys que 5 anys abans8.  I que la renda mínima 
d’inserció (RMI), la precursora de l’actual renda garantida 
de ciutadania, només arribava a la ridícula xifra de 2.6549 
famílies a la ciutat. 

Així, doncs, una crisi inicialment conjuntural havia 
esdevingut estructural i mostrava les mancances greus del 
sistema de protecció social del país i, sobretot, de la rica 
Barcelona. Òbviament, les retallades pressupostàries de 
l’Estat10 i de la Generalitat només feien que s’agreugés la 
situació de les persones més vulnerables. La pobresa i la 

vulnerabilitat, a més, ja no tan sols tenien una visualització 
en forma de pobresa monetària, sinó que es manifestaven 
en totes les seves conseqüències multidimensionals: 
endeutaments sense possibilitat de retorn, accés a 
l’habitatge inabordable, pobresa energètica, privacions 
alimentàries i d’altres béns materials i serveis, problemes 
psicològics, de salut, abandonament escolar, atur... Un 

pobresa, i amb una creixent polarització territorial amb 
barris clarament perdedors. 

Fins i tot una administració municipal com la de l’anterior 
mandat, enfocada a sortir de la crisi per la via de crear una 
ciutat smart havia reaccionat a l’evident degradació social de 
la ciutat, a la qual ni la recuperació econòmica que li posava 

la Generalitat, ajudaven a redreçar. Així, el govern Trias va 

després el nou govern reforçaria i ampliaria: el Programa 
100 x 1000 de construcció d’habitatge públic, el Programa 
Làbora, pioner en polítiques actives d’ocupació, aplicant 
pràctiques innovadores, creant itineraris personalitzats 

6. Distribució territorial de la renda familiar disponible per capita a Barcelona. 
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/renda-familiar/renda-
familiar/distribucio-territorial-de-la-renda-familiar-disponible-capita.

7. Evolució de l’atur registrat a Barcelona. http://www.bcn.cat/estadistica/
catala/dades/ttreball/mov_lab/atur/evolucio/bcn/bcnsexe.htm.

8. Font: Estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona amb dades de la 
Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.

9. Elaboració pròpia a partir de dades de la base de dades de les persones 
perceptores de l’RMI de la Generalitat de Catalunya.

10. I entre les depeses amb més retallades s’hi han trobat les polítiques de 
suport a l’habitatge, que ja eren molt més baixes que la mitjana europea.
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d’inserció laboral, el fons d’ajut a les famílies de baixos 
ingressos amb menors 0-16, i les primeres clàusules socials 
per afavorir que els contractes públics sotscontractessin 
persones vulnerables. Els tres darrers programes van ser 
impulsats des de l’Àrea de Qualitat de Vida, antecessora, en 
bona part, de l’estructura de l’actual Àrea de Drets Socials.

Per sortir de la tendència negativa calia reforçar aquests 
programes i fer-ne de nous i més poderosos, però sobretot 
calia saber com de gran era el problema.

El poder de les dades
Atès que la darrera Enquesta de condicions de vida amb 
dades representatives, la metropolitana, es remuntava al 
201111, 

tenir una foto acurada del que estava passant a la ciutat, de 
manera rigorosa i més enllà dels indicis esmentats (usuaris 
de serveis socials municipals, dels bancs d’aliments, 
nombre de desnonaments, etc.).

Es va impulsar i aconseguir que l’Enquesta de condicions de 
vida (ECV) ampliés la mostra a Catalunya per tal que tant 
l’àrea metropolitana com la ciutat de Barcelona arribessin a 
1.600 i 800 observacions, a partir del 2016. Això estalviava 
fer l’Enquesta metropolitana quinquennal, tot i que es va 
decidir fer l’Enquesta de cohesió urbana metropolitana per 
recollir dades que l’ECV no considerava.

Ara bé, la mida de la mostra, tot i que en principi era 
representativa en l’àmbit de ciutat i, a més, incorporava 
una millora metodològica important respecte a anteriors 
enquestes de l’INE —creuava les dades d’ingressos 

d’Administració Tributària (AEAT)—, tenia dues mancances 
importants:

D’una banda, probablement la mostra no recollia la 
magnitud de la pobresa extrema, la d’aquells individus i 
llars que ni tan sols tenen ganes de ser enquestats, sovint 
desestructurats en la pràctica, amb greus problemes 
d’habitatge, endeutats, en situacions irregulars, etc. 
Com a pista, disposàvem d’un indicador poc esmentat: la 
mobilitat extrema del padró de Barcelona, que feia que 
any rere any en la darrera dècada com a mínim el 20% de 
les persones empadronades a la ciutat canviaven d’adreça, 
entre moviments naturals, migracions externes i canvis 
de domicili. I que aquesta mobilitat es disparava per sobre 
del 40% en barris amb elevada presència de persones 
vulnerables com el Raval o el Gòtic12. 

D’altra banda, només disposàvem d’uns pocs indicadors 
desagregats (atur, nivell formatiu, vehicles matriculats, 
etc.) que ens permetien estimar de manera indirecta la 
desigualtat territorial de la renda i la pobresa, però no 
dades de renda real territorialitzades. 

Per avançar a conèixer més la realitat de la pobresa 
de la ciutat, vam recórrer a les dades dels mateixos 
registres municipals (escassament informats en aquest 

representatives per a Barcelona (com la Mostra contínua de 
vides laborals de la Seguretat Social) o a un nivell superior 

11. https://iermb.uab.cat/es/encuestas/cohesion-social-urbana/

12. Elaboració pròpia a partir de dades del padró d’habitants de la ciutat de 
Barcelona.
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(com l’Enquesta de pressupostos familiars), i vam iniciar 
un parell d’enquestes que esperem que siguin replicades en 
el futur, cada quatre o cinc anys: l’Enquesta de condicions 
de vida a usuaris de serveis socials13 (més de 6.600 
famílies amb 12.000 individus enquestats), i l’Enquesta 

14.

També, per primera vegada, es va fer amb fonts de l’AEAT 
un estudi de totes les rendes de Barcelona (no d’una mostra 
sinó de tota la població de la qual es disposa d’informació 
tributària), desagregant la informació de les llars per 
tipologies d’edat i àmbits territorials (grans barris), i 
es va elaborar una mostra de 39.000 llars contribuents 
representatives dels grans barris de la ciutat, amb un nivell 
de detall superior al de fonts similars, com la mostra anual 
de contribuents a l’IRPF de l’Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF)15, ja que permet captar amb més precisió les rendes 
més baixes i reconstruir les principals característiques 

enquestades. L’estudi de rendes amb dades de l’AEAT ja va 
per la tercera edició (tot i que amb tres anys de decalatge 
temporal) i s’espera que continuï elaborant-se anualment. 

Les dades tributàries, les de la Seguretat i les de les 
enquestes van ser tractades amb el suport d’investigadors 
de la mateixa Àrea de Drets Socials, de diverses universitats 
de la ciutat (UB, UPF i UAB) i experts i expertes reconeguts. 

També l’Enquesta de salut 2016-2017 de Barcelona 
incorporava, per primera vegada, indicadors de pobresa 

cens d’habitatges buits de la ciutat, visitant un per un tots 
els habitatges de la ciutat amb cap persona empadronada 

o amb consums d’aigua nuls o per sota dels mínims vitals, 
una feina immensa que ja estarà acabada amb molta 
probabilitat quan es publiqui aquest article.

I hem desenvolupat un programa de descàrregues massives 

prestacions estatals de protecció social (atur, pensions) 
mitjançant les eines d’interoperabilitat telemàtica que ens 
permet l’Administració Oberta de Catalunya accedint a 
les bases de dades de les altres administracions. Aquestes 
dades, en ajuntar-les amb les dades dels nostres registres 
administratius (ajudes, dependència, discapacitat, etc.), 
ens han permès construir16 el primer magatzem de dades 
socials o big data social de persones usuàries de serveis 
socials: centenars de milers de dades de persones i 
llars vulnerables que constitueixen la font més valuosa 

socials (com les tarifacions socials o la intervenció 
prioritària sobre els usuaris molt intensius en l’ús combinat 
de recursos públics) i avaluar-ne els costos i efectes. 
Òbviament, l’accés, l’emmagatzematge i el tractament 
d’aquestes dades sensibles s’ha fet respectant les diferents 
normatives de protecció de dades personals. 

Addicionalment, per estimar els llindars de la pobresa 

13. https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-
enquestes-i-estudis-opinio

14. Ídem.

15. Mostra IRPF 2015. IEF-AEAT (declarants i no declarants).

16. En aquesta tasca, els equips del Departament de Gestió de Sistemes 
d’Informació i l’Institut Municipal d’Informàtica han estat determinants.
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lloc, els diferents estudis que s’estaven fent a la ciutat i 
a l’àrea metropolitana de Barcelona sobre quin hauria de 
ser el salari digne o de referència de ciutat (el living wage 
anglosaxó,17-18); en segon lloc, un informe encarregat a 
la Universitat Pompeu Fabra partint de l’Enquesta de 
pressupostos familiars sobre la despesa mínima de les llars 
a partir de la qual es disparava la vulnerabilitat19, i, el que 

Improve20, on participava la Universitat Ramon Llull sobre 
pressupostos de referència i que calculava el cost del 
cistell bàsic de consum de productes i serveis a la ciutat de 
Barcelona per a l’any 201421.  Els estudis que utilitzen com 
a metodologia de referència un llindar de pobresa absolut 
i no relatiu (un percentatge de la mediana dels ingressos 

de pobresa basades en les enquestes de condicions de 
vida, que pateixen una volubilitat molt alta: per exemple, 
el llindar de risc de pobresa baixava amb l’empitjorament 
de les condicions de renda de les famílies i això provocava 
resultats sorprenents, com ara que la taxa de risc de 
pobresa entre la gent gran a Catalunya havia caigut del 19,9 
al 12,4% en el període més agut de la crisi, 2009-2013. 

Malauradament, les dades del cost de l’habitatge estimades 
pel projecte Improve no eren prou convincents (eren dades 
estimades per a l’any 2014 i estaven empitjorant de manera 
important a partir d’aquell any), i ja érem conscients amb 
les dades de despesa declarada en habitatge de l’Enquesta 
de condicions de vida que l’accés a l’habitatge era la pedra 

baixos ingressos,  la seva vulnerabilitat real, la de no poder 
cobrir amb els ingressos corrents les seves necessitats 
bàsiques, incloses les d’habitatge22. 

Per tant, es va decidir una estratègia eclèctica —combinant 
diverses fonts i enfocaments metodològics—, de 
coneixement de la situació real de pobresa de la ciutat, 
basada en la utilització conjunta de diverses aproximacions 
amb l’objectiu de respondre fonamentalment la pregunta 

A això ens hi va ajudar també l’ampliació de la mostra 
de l’ECV per a Barcelona del 2016 i 201723, molt més 
representativa en l’àmbit de ciutat i àrea metropolitana 
que les enquestes anteriors, i que ens permetia comparar 
resultats entre Barcelona ciutat, la resta de l’àrea 
metropolitana i la resta de Catalunya. I els resultats no 
podien ser més clars. 

17. KSNET. “Implantació d’un sistema de garantia de rendes a Barcelona. 
Marc teòric i recomanacions”. 2016. https://media-edg.barcelona.cat/ 
wp-content/uploads/2017/05/24141333/02.Estudi-implantaci%C3%B3-
sistema-de-garantia-de-rendes-Barcelona_2016.pdf [Consulta: 27 setembre 
2018]

18. DALEPH. Càlcul del salari de referència de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. Informe final. 2017. http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/
wpcontent/uploads/2017/03/SDR_AMB.pdf [Consulta: 27 setembre 2018]

19. “Llindars econòmics que generen privacions materials a la ciutat de 
Barcelona”. (Informe intern pendent de publicació). M. CERVINI et al. 2016. 

20. http://improve-research.eu/

21. T.PENNE et al. “Can reference budgets be used as a poverty line? Improve 
working papers”. Discussion Paper 16/05. 2016. http://www.
centrumvoorsociaalbeleid.be/ImPRovE/Working%20Papers/ImPRovE%20
WP%201605_2.pdf [Consulta: 27 setembre 2018]

22. Segons els resultats elaborats a partir de dades de l’Enquesta de 
condicions de vida, 2016.

23. Estadística metropolitana de condicions de vida.  https://iermb.uab.cat/
es/encuestas/cohesion-social-urbana/
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Finalment, també vam dissenyar el projecte europeu 
B-MINCOME, en la primera convocatòria del Programa 
“Accions urbanes innovadores” de la Comissió Europea. 
El projecte permetria conèixer de primera mà, i amb un 
seguiment exhaustiu, la situació real de pobresa, en termes 
monetaris, de privacions, de benestar i de vivència de la seva 
situació de vulnerabilitat, de 1.000 famílies dels deu barris 
al nord de la ciutat que componen l’Eix Besòs24, i com les 
polítiques de protecció social per la via de l’assegurament 
de rendes monetàries durant dos anys i la seva combinació 
amb polítiques actives d’inserció sociolaboral actuaven 
sobre la seva situació.  Una experiència pionera d’integració 
de polítiques i d’avaluació dels seus efectes en un entorn 

Què sabem ara
Les dades descarregades massivament procedents de 
registres propis i interoperades amb les d’altres organismes 

ja sigui en enquestes pròpies o alienes o en les entrevistes 
dels expedients dels serveis socials, els estudis acadèmics 
quantitatius i qualitatius, les avaluacions de programes i 
de projectes de l’Àrea de Drets Socials, etc., ens permeten 
tenir més informació que mai sobre la situació de pobresa 
i vulnerabilitat a la ciutat i amb prou detall territorial per 
evidenciar les enormes desigualtats que es donen entre 
els diferents barris i que coexisteixen en els escassos 60 
quilòmetres quadrats habitats de la ciutat. Combinant 
dades del projecte Improve25 i de l’Enquesta de condicions 
de vida més recent26, a Barcelona, l’any 2016, hi havia 

en compte el cost de l’habitatge. Sense ser un subgrup 

perfecte d’aquestes, 37.000 llars compleixen el criteri de 
renda per rebre la renda garantida de ciutadania, i 103.000 
llars estarien per sota el llindar de risc de pobresa estimat 
per a Barcelona (el 60% de la mediana d’ingressos, 933 € 
mensuals per a un adult).

Aquesta darrera xifra coincideix amb les 100.000 llars que 
segons els ingressos estimats per l’ECV i amb les dades dels 

de mes, si s’hi afegeixen també les despeses d’habitatge. 
Aquestes llars equivalen al 14% de les llars de la ciutat. 
D’aquestes, una tercera part són llars amb menors i un altre 
14% són llars amb persones més grans de 65 anys (només 
un 7% de les llars on viu una persona sola de més de 65 
anys són pobres, un percentatge baix perquè només un 13% 
d’aquestes persones viuen en un pis hipotecat o pagant un 
lloguer a preu de mercat). Per contra, 72.000 llars destinen 
més del 50% dels seus ingressos a pagar l’habitatge. Les 
dades de l’ECV amb llindars Improve ens permeten estimar 
que cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que 
amb els seus ingressos no ho aconsegueixen costaria 208 
milions d’euros anuals (menys que les estimacions fetes el 
2014 per la ILP de la renda garantida de ciutadania), però 

cobrir els costos d’habitatge. 

24. Els deu barris corresponen als districtes de Nou Barris (Ciutat Meridiana, 
les Roquetes, Torre Baró, la Trinitat Nova i Vallbona), Sant Andreu (Baró de 
Viver, el Bon Pastor i la Trinitat Vella) i Sant Martí (la Verneda i la Pau i el 
Besòs i el Maresme).

25. Projecte europeu que calcula el cost de les necessitats bàsiques sense 
habitatge per a cada tipus de llar, partint de 527 € mensuals per a un adult i 
comptant els costos de subministraments bàsics.

26. Any 2017, amb dades d’ingressos de l’any 2016.
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Aquesta dada és important: el 72% del problema monetari 
de la pobresa a Barcelona té com a causa el cost de 
l’habitatge. I aquest percentatge és 8 punts més alt que a 
Catalunya i 18 punts més alt que a Espanya27.

El problema de l’habitatge
Aquestes xifres de pobresa són esfereïdores, i tot i que pot 
semblar que deuen haver millorat els darrers anys (com a 
conseqüència que l’atur ha seguit baixant continuadament 
des del 2012 de 158.000 a 83.000 persones i l’ocupació ha 
crescut de 660.000 a 732.000 persones28), la millora de la 
situació econòmica no ha existit per a una part important 
de la ciutadania perquè ha vingut acompanyada de tres 
factors negatius:

les persones més grans de 45 anys i amb nivell educatiu 
baix. Són un grup de més de 18.000 persones a l’atur, 
que fa més de dos anys que hi estan, fet que implica que 
ja no reben les prestacions contributives d’atur i, com a 
molt, reben la prestació estatal o la renda garantida de 
ciutadania. 

b) La precarització de bona part dels llocs de treball, 
amb un 21% de temporalitat, un 12% de treball a temps 
parcial i una reducció dels salaris reals amb la crisi. La 
pèrdua és especialment forta entre els més joves, amb 
reduccions superiors al 20% en el període 2010-2016 o 

29.

c) La pujada dels costos de l’accés a l’habitatge. Si 
bé la crisi va comportar una reducció dels preus dels 

fregar el 10% anual han comportat que actualment ens 
trobem en nous màxims històrics, tot i que en el darrer 
any el creixement s’ha desaccelerat. Així, en la punta 
de l’anterior, i ja insostenible en aquell moment, l’any 
2008, el preu mitjà dels nous contractes de lloguer 
s’emportava una mica menys del 33% del salari mitjà 
de la ciutat. Les darreres dades disponibles del 2018 
apunten al 38%. Per a la franja d’edat 25-39, aquest 
esforç salarial mitjà per pagar un habitatge ha passat del 
40% al 50%30.

La situació ara ja es especialment greu per a tots els 
llogaters amb contractes sota la Llei d’arrendaments 
urbans, atès que el juny del 2013 es va rebaixar la durada 
mínima legal dels contractes de lloguer de cinc a tres anys, 
i una renovació d’un contracte signat abans del canvi que 
es faci ara implica pagar de mitjana un 35% més de lloguer, 

31.

Això té clares repercussions negatives sobre la 
vulnerabilitat de les famílies que viuen de lloguer. Així, 
el 71% de les famílies pobres són llogateres, quan segons 

27. Elaboració pròpia.

28. Dades segons l’Enquesta de població activa del quart trimestre de l’any 
en curs. http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/epa/epa/patu/
evatsx.htm

29. Elaboració pròpia a partir de dades provinents d’estadístiques de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la Mostra contínua de vides laborals.

30. Font: Elaboració pròpia amb dades del web d’Estadística de l’Ajuntament 
de Barcelona, dades de la Mostra contínua de vides laborals de la Seguretat 
Social i estadístiques de fiances de contractes de lloguer de l’Incasòl.

31. Font: Estadística de fiances de contractes de lloguer de l’Incasòl.
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l’Enquesta de condicions de vida només representen el 
34% de les llars barcelonines32. Un terç de les famílies 

no poden cobrir les necessitats bàsiques i pagar el lloguer). 
Òbviament els seus ingressos tampoc no els permeten 
estalviar ni hipotecar-se per comprar un habitatge (el preu 
de venda d’un habitatge usat ha pujat un 56% en el període 
2013-2018)33.

La mancança d’un parc d’habitatge de lloguer social a la 
ciutat (només un 1,5% ho són34) combinada amb els baixos 
ingressos d’una part important de les llars fan que la 
situació sigui més greu. Si a les llars amb baixos ingressos 
se’ls garantís l’accés a un habitatge de lloguer social 
especialment protegit (a un preu de 6,4 €/m2, 448 €  
mensuals per un pis de 70 m2), les 100.000 llars que no 

necessitarien 301 milions d’euros addicionals per cobrir els 
lloguers de l’habitatge a preu protegit (afegir als altres 208 
milions que necessiten per cobrir la resta de necessitats 

llars i 227 milions però que només eliminaria una part 
minoritària del problema. 

Com a exemple que l’accés a habitatge assequible no  
ho soluciona tot, el 33% dels 7.300 habitatges de lloguer 
social de l’Ajuntament de Barcelona van ser subvencionats 
pels serveis socials municipals l’any 2018 perquè les 
famílies inquilines no podien pagar un lloguer mitjà de  
200 € al mes35. 

Amb les estimacions de les enquestes de condicions de 

del preu de lloguer posa en situació de pobresa absoluta 
objectivament entre 500 i 1.000 llars més de la ciutat.

accedir a habitatge assequible posa en situació de gran 
vulnerabilitat desenes de milers de famílies de la ciutat i 
hauria d’empènyer-les a buscar lloguers més barats en els 
municipis propers. Però això també és difícil.

Les dades de l’ECV comparades entre Barcelona i la resta 
de l’àrea metropolitana de Barcelona mostren aquesta 
paradoxa: si bé, per un costat, la mitjana o mediana 
d’ingressos a Barcelona és superior a la de la resta de 
l’àrea metropolitana, també ho és el cost mitjà de lloguer, i 
l’excedent restant (l’ingrés que li queda a una llar mitjana 
en ingressos descomptat el lloguer) continua sent més alt 

25% de llars per ingressos, i li restem el seu cost mitjà 
d’habitatge, l’excedent és més alt a l’àrea metropolitana 
que a Barcelona ciutat. L’explicació darrere d’aquest procés 
és que la ciutat atreu nous i noves professionals en el 
sector tecnològic i de la recerca o d’altres sectors de la 
nova economia (per exemple, professionals que treballen 

de Barcelona disposa d’una de les millors xarxes de 

32. Font: Enquesta de condicions de vida, 2017.

33. Font: Estadístiques del mercat de l’habitatge de la Generalitat  
de Catalunya.

34. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Observatori Metropolità  
de l’Habitatge de Barcelona.
35. Font: Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB).
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connexions europees i cada vegada millors connexions 
intercontinentals) que, amb els seus sous, pressionen 
a l’alça el preu de l’habitatge. Aquesta pujada de preus 
s’estén per tota la ciutat i afecta, també, els llogaters 
que continuen treballant a l’economia tradicional, més 
precaritzada i amb sous baixos. Però Barcelona també 
és una gran ciutat que atreu, com a terra d’oportunitats, 
immigrants irregulars, sense rendes, o amb rendes baixes 
(així ho diuen les xifres de què disposem de l’AEAT per a les 
persones empadronades a la ciutat més recents) que estan 
disposats a amuntegar-se en pisos pastera o habitacions. 
Així, la pinça entre expats i immigrants de baixos ingressos 
(afegint-hi estudiants universitaris internacionals o de fora 

i els preus, de manera que torna inassumible per a la part 
de la població amb menys ingressos continuar accedint 
a l’habitatge. Podríem interpretar aquesta situació com 
una nova formulació d’una coneguda dita i reescriure-la: 
“Barcelona és bona només per als qui la bossa sona”.

la ciutat (expulsió de les llars amb ingressos més baixos), 
en realitat és una trampa per a les llars més vulnerables: 
si bé els podria sortir més a compte anar a viure a fora de 
Barcelona (encara que si mantenen el lloc de treball a la 
ciutat han de tenir en compte l’increment en les despeses de 
transport, a més d’altres costos en temps quotidià i pèrdua 
de possibles suports de l’entorn), els seus ingressos són tan 

nous contractes de lloguer dipositades a l’Incasòl, només a 
un municipi de tota l’àrea metropolitana, Badia del Vallès, 
el preu mitjà de lloguer és inferior als 6,4 € per metre 

quadrat del lloguer especialment protegit36. Per tant, les 

habitatges protegits (que no existeixen) ni poden marxar a 
municipis relativament propers perquè difícilment trobaran 
habitatge a un preu assequible per a elles. 

Aquesta impossibilitat o resistència racional a marxar es 
mostra en l’amuntegament en l’habitatge, en l’allotjament 

terme, en el sensellarisme i en les creixents llistes d’espera 
per accedir als albergs o altres solucions habitacionals 
d’emergència, tot i haver-se incrementat notablement els 
recursos en els darrers anys. 

La precarietat laboral, a més, fa que sigui molt difícil 
accedir amb contractes temporals a contractes de lloguer o 
encara menys a hipotecar-se, sigui on sigui l’habitatge. 

En resum, hem d’acceptar que el problema de l’habitatge és 
una peça fonamental en el combat de la pobresa, però hem 

un grup de desenes de milers de famílies que necessiten 
recursos monetaris i accedir a un habitatge a cost gairebé 
gratuït per subsistir. 

La manca de diners
Situat el problema i, en especial, el seu vessant monetari 
i d’habitatge, hem avançat en la solució? L’any 2017 es 

36. I cal tenir en compte que en aquest municipi tot el parc d’habitatge té 
origen públic.
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van albirar moltes esperances en l’aplicació de la nova 
renda garantida de ciutadania37,  

un dret subjectiu no sotmès a restriccions pressupostàries. 
La realitat de la seva aplicació ha estat molt decebedora a 
Catalunya i en especial a Barcelona, que ja partia d’unes 
xifres de llars perceptores de la renda mínima d’inserció 
molt baixes. L’abril del 2017, quan encara estava vigent 
l’RMI, hi havia 2.675 llars perceptores, un 0,4% de la 
població, enfront de l’1% de la mitjana de Catalunya. 

El gener del 2019 hi havia 29.094 llars perceptores38 de 
l’RGC a Catalunya, unes 3.000 més que quan es va posar 
en marxa el setembre del 2017. No es disposa de dades 
per a Barcelona ciutat, però aplicant la mateixa taxa de 
creixement a Barcelona deurien ser menys de 3.000 llars. 
Amb dades de l’Enquesta de condicions de vida del 2017, 
hi hauria 38.000 famílies que complirien les condicions de 
renda per rebre-la39.  Amb dades dels registres de serveis 
socials de l’Ajuntament, hi hauria 51.000 famílies que 
complirien els requisits de renda i desocupació per accedir 
a l’RGC. Segons les nostres estimacions, la Generalitat 
s’estava gastant uns 24 milions d’euros anuals a pagar 
l’RGC40 a les llars barcelonines quan les necessitats 
estimades podrien ser de 400 milions41. I la diferència 
entre 38.000 i 51.000 (un terç) es deu probablement al fet 

cua de la població amb menys recursos i la infraestimen 
(són persones més reticents a ser enquestades, amb més 
mobilitat o amb situacions complicades). 

Les dades són contundents: si ens comparem amb Bilbao, 
principal ciutat d’un territori on el seu govern autonòmic 
dona la cobertura més alta a la població en risc de pobresa 

de tot l’Estat, la despesa autonòmica en la seva renda 
garantida d’ingressos i altres ajuts d’emergència transferits 
als ajuntaments va ser el 2017 de 286 € per bilbaí42, mentre 
que a Barcelona la despesa autonòmica va ser d’11 € per 
barceloní, 27 vegades menys, tot i ser ciutats amb un nivell 
de renda similar. 

El resum és que la principal eina del país de lluita contra la 
pobresa monetària per a qui no té pensió o subsidi d’atur, la 

de les necessitats reals copsades a les estadístiques o els 

amb nens, cal afegir que, amb dades del registre de les 

37. http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_
inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/

38. Principals dades sobre la implementació de l’RGC —dades de 15 de 
setembre de 2018 a 11 de gener de 2019—. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_
tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/
destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

39. Segons la llei de la renda garantida de ciutadania, en pot ser beneficiària 
qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui 
ingressos inferiors al 91% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. 
Per al 2018, el llindar d’ingressos se situa en 604 € al mes en dotze pagues.

40. Elaboració pròpia amb dades del 2017 escalades al 2019.

41. Una xifra inferior a l’estimada amb els criteris Improve i de cost de 
l’habitatge per cobrir les necessitats bàsiques, ja que l’RGC no distingeix les 
llars segons el seu règim de tinença de l’habitatge. 

42. Estimació pròpia amb dades dels pressupostos del Govern basc.
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famílies usuàries dels serveis socials municipals, 8.200 
famílies cobren la prestació de l’INSS per a famílies amb 
baixos ingressos (l’ajut és de 291 € anuals per menor) i 
9.200 més l’haurien de cobrar i no ho fan. Un ajut ridícul 
en quantia i que no arriba ni a la meitat dels potencials 

Les conseqüències
El que la pobresa provoca és ben conegut, però sorprèn com 
pot ser de profunda la desigualtat que produeix en un petit 
territori com el de Barcelona i entre els seus veïns i veïnes.

El 70% de les persones usuàries dels centres de serveis 
socials municipals que visiten els centres ho fan per rebre 
suport en problemes econòmics. El 70% de les persones 
usuàries entrevistades a l’Enquesta de condicions de 
vida a usuaris dels serveis de socials del 2016 presentava 
privacions materials severes (quatre o més de les 
nou privacions que es pregunten en les enquestes de 
condicions de vida), més de deu vegades el percentatge 
general de la població catalana. Per districtes, i segons 

43, el 17% dels habitants de 
Nou Barris patien privacions materials severes enfront 
de l’1% dels habitants de Sarrià - Sant Gervasi. Entre 
aquestes privacions, el 54% de les persones usuàries de 
serveis socials no podien mantenir el seu habitatge a 
una temperatura adequada, un percentatge vuit vegades 
superior a la mitjana de la població catalana.

El 66% de les persones usuàries de serveis socials 
enquestades manifestaven trobar-se en un estat de salut 
dolent o regular enfront del 19% de la població barcelonina 

dels habitants de Nou Barris manifestaven no trobar-se 
en bon estat de salut, la qual cosa dobla el percentatge 
dels habitants de Sarrià - Sant Gervasi. L’esperança de vida 
entre els cinc barris d’esperança més alta (barris entre els 
més rics, la majoria) i els d’esperança més baixa (entre els 
més pobres, la majoria) és de 7 anys, i arriba als 9,5 anys44 
si només comparem el barri més alt i més baix. La pobresa 
hauria de rebre el mateix tractament que una epidèmia per 
malaltia, atès el seu impacte sobre la salut.

I les conseqüències en educació? Als districtes de Ciutat 
Vella i Nou Barris, el 22% i el 20%, respectivament, dels i les 
alumnes no superen les proves de competències bàsiques de 
primària enfront de menys del 6% a les Corts i Sarrià - Sant 
Gervasi. A Ciutat Vella, el 35% de l’alumnat, i a Nou Barris 
el 20%, no superen les proves de secundària enfront del 5% 
de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi. El 36% dels habitants 
de Nou Barris entenen l’anglès enfront del 74% de Sarrià 
- Sant Gervasi. La diferència de titulats universitaris entre 
el barri amb més percentatge sobre la població (ric) i el 
que menys és de 12 vegades. L’atur entre els universitaris i 
universitàries barcelonins és del 4%45, i entre els que tenen 
estudis mitjans, del 18%. Fracàs escolar i abandonament 
prematur dels estudis són predictors molt elevats de futura 
precarietat laboral, de l’atur i de la pobresa. 

43. Enquesta sociodemogràfica de Barcelona. Presentació de resultats (PDF). 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/04/
r17045_ESDB__Resum_Premsa.pdf

44. Esperança de vida quinquennal, 2006-2016. Departament d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. http://
www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/salutpublica/t39.htm

45. Elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de població activa i de l’atur 
registrat.



22 | Barcelona Societat Tribuna

L’abstenció electoral a les eleccions al Parlament del  
21 de desembre de 2017 va ser 22 punts més elevada als  
cinc barris d’abstenció més alta (corresponents a barris 
pobres) que als cinc barris d’abstenció més baixa (barris 
rics). La participació en els afers públics i, per tant, la 

vulnerables. 

de les desigualtats territorials per a diverses dimensions 
i totes són gairebé idèntiques en la distribució de les 
desigualtats: renda, atur, ajuts econòmics, resultats 
escolars, nivell d’estudis, salut, etc., tenen els indicadors 
en vermell i en verd als mateixos barris. Resumidament, 
els barris de l’Eix Besòs al nord de la ciutat, i amb especial 
gravetat els barris nord de Nou Barris, els de Ciutat Vella, 
i sobretot el Raval, i els barris de la Marina, que travessa 
el passeig de la Zona Franca, concentren els resultats més 
dolents. 

mesurar la pobresa
No vull acabar aquesta part sense esmentar la qüestió de 
si les xifres de pobresa són correctes tal com les mesurem 
mitjançant la bateria d’enquestes i registres disponible. 
Ja hem escrit més amunt que les dades procedents 
d’enquestes a la població general poden tenir un biaix i 
ocultar la pobresa més extrema. 

el mateix que mesurar qui experimenta la pobresa. D’una 
banda, les mesures tradicionals no tenen en compte els 

les famílies que fa el Banc d’Espanya cada quatre anys per 
a mesures d’actius i passius i rendes de les llars només és 
representativa a escala estatal), els recursos procedents 
de transferències familiars o els ingressos irregulars o 
no declarats no capturats pels registres administratius 
ni les enquestes (si existissin reduirien la realitat de la 
pobresa). D’altra banda, no es mesuren les necessitats 

malaltia puntual o crònica, la dependència, la necessitat 
de transferir diners a familiars (ja siguin propers o als 
països o regions d’origen) o patrons de consum excessiu 
respecte als ingressos (per la pressió de l’entorn social, 
veïnal o familiar, o per mantenir un nivell de despesa 
relacionada amb l’statu quo anterior quan els ingressos ja 
no acompanyen). I, òbviament, no mesuren altres tipus de 
pobresa intangible com la pobresa en temps. 

En un model de protecció social a les famílies pobres basat 
en les rendes condicionades i limitades, aquesta qüestió és 

de mesura de la pobresa de la realitat viscuda més difícil 
és encertar-la: més falsos positius (persones que cobren 
un ajut sense experimentar la pobresa) i falsos negatius 
hi ha (persones realment pobres que no compleixen els 

perquè no les demanen tot i merèixer-les). I aquesta és la 
via més fàcil per a la demagògia, ja que qui no coneix, ha 
escoltat o llegit casos de persones suposadament pobres 
que rebien ajudes sense merèixer-ho o que es gastaven 
els diners rebuts en articles no considerats de primera 
necessitat, mentre d’altres realment necessitades no eren 
ajudades? El mateix passa amb la descoordinació entre el 
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sistema d’ajudes de les diferents administracions públiques 
i de les entitats privades, que fa que es pugui acusar certes 
famílies de “professionals” de les ajudes perquè coneixen 
les descoordinacions entre ambdós circuits.

Per aproximar-nos al problema, només podem apuntar 
alguns indicis que fan pensar que les estimacions 
estadístiques del nombre de llars i individus pobres a la 
ciutat estan per sobre dels que realment l’experimenten. 
Això sí, sempre partint dels càlculs de pobresa absoluta 
(persones i llars que amb els seus ingressos no arriben a 
cobrir les seves necessitats bàsiques i de cost d’habitatge 

en les enquestes de condicions de vida: 

a) Amb la mostra de l’AEAT46

22.000 llars de la ciutat no van tenir, l’any 2015, cap 

D’aquestes, en 7.000 l’AEAT no disposava de cap dada. 
Això equival a més del 3,5% de les llars de la ciutat. Una 
part poden ser llars estrangeres que tenen ingressos a 
l’estranger i no els declaren aquí (o en l’impost sobre la 
renda de no residents, que no està inclòs en les dades 
de l’AEAT) tot i estar empadronats a la ciutat i, per tant, 
no són pobres. Però també podríem sospitar que una 
part són llars sobreendeutades o moroses amb creditors 

administracions públiques (empresaris o autònoms 
amb deutes amb la Seguretat Social) amb els seus béns 
i ingressos embargats i on el mal funcionament de la 
llei de segona oportunitat (que no permet condonar 
els deutes amb les administracions, per exemple) les 
força a sortir del sistema i a treballar exclusivament 

de manera irregular o mitjançant persones o societats 
interposades.

creuar dades de renda i riquesa. No es disposa de dades 
desagregades de Barcelona, però per al total d’Espanya 
les dades de la darrera edició del 2014 diuen que el 30% 
de les llars dels dos primers decils d’ingressos (on es 
troben les llars que majoritàriament estan en situació de 
vulnerabilitat) disposen d’actius nets disponibles (actius 

principal ni els deutes) superiors a 60.000 €. 

c) El projecte B-MINCOME47, abans d’iniciar-se, va 
detectar unes 4.000 llars en domicilis amb persones 
usuàries de serveis socials municipals per sota del llindar 
d’ingressos marcat pel programa (per a les famílies que 
vivien en règim de lloguer era un llindar similar al de 
risc de pobresa de Catalunya), a les quals es va convidar 

de participació, de les quals només 1.600 complien els 
requeriments per entrar en el sorteig que havia d’assignar 
les 1.000 famílies que entrarien al programa. Fet el 
sorteig, només 881 famílies han cobrat algun mes el 
suport municipal d’inclusió, 70 més participen al pilot 
sense cobrar perquè els seus ingressos són superiors 
al llindar marcat, i unes 400 formen part del grup de 
control. Per bé que la situació econòmica ha millorat a 

46. Mostra de 39.000 llars barcelonines facilitades per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

47. http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/ca
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la ciutat en els dos anys des que es va iniciar el projecte 

2016), sembla clar que hi ha una evident discrepància 
entre els registres tributaris i la realitat de les llars per 
sota dels llindars prèviament estimats. 

d) La principal ajuda monetària que dona l’Ajuntament 
de Barcelona, el fons d’infància per a llars amb menors 
de 0 a 16 anys, es concedeix sota dues condicions 
principals: les llars han de tenir ingressos per sota de 

i han de ser usuàries actives dels serveis socials 
municipals. Amb les dades de l’AEAT es disposa d’una 
estimació de les llars que podrien demanar aquesta 
ajuda en funció de la seva renda i la seva distribució 
territorial. Però la probabilitat que una llar pobra d’un 

alta que la d’una llar igualment pobra d’un barri ric (als 
barris més pobres una quantitat equivalent al 100% de 
les llars pobres estimades demanen l’ajuda, als barris 
més rics, el 5%). 

estima el nombre de llars pobres i la seva distribució 

mes i, a la vegada, manifesten que pateixen privacions 
severes és 35 punts més elevat en les llars pobres de 
Nou Barris que en les llars pobres de Pedralbes o Sarrià - 
Sant Gervasi. 

f) Segons dades dels punts municipals d’assessorament 
energètic que es van començar a desplegar a la 

ciutat el 2015, només el 50% dels usuaris del servei 
(bàsicament per demanar que s’impedeixi que se’ls 
talli el subministrament elèctric per impagament)  
eren persones ja usuàries dels serveis socials 
municipals. I el nombre d’usuaris actius dels serveis 

serveis municipals per demanar suport econòmic 
és superior a les estimacions de pobresa segons les 

En resum, les estimacions de pobresa real de la ciutat 
presenten biaixos importants i molt marcats pel territori. 
Als barris més benestants és probable que la xarxa familiar 

situacions de pobresa. Als barris més pobres l’economia 
informal i altres ingressos no computats complementen, 
de ben segur, situacions d’ingressos pràcticament 
inexistents segons les dades registrades i redueixen la 
demanda de suport econòmic. Experiments naturals com 

MINCOME, 
les elevades denegacions per motiu de superar la renda 
exigida màxima per acollir-se a la renda garantida de 

fan pensar que les xifres estimades de llars vulnerables o 

conscients que les estadístiques no recullen en tota 
l’amplitud la cua inferior de llars amb pocs ingressos i que 
hi ha un cert grau de pobresa vergonyant o invisibilitzada 

o individus que no volen manifestar-se davant els serveis 
socials com a pobres. 
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Què s’ha fet i què s’ha assolit

fonamentalment perquè no s’han injectat els recursos 
monetaris necessaris, l’esforç dels darrers anys de 

Hem esmentat abans la diferència en rendes garantides  
que es gasta la Generalitat i el Govern basc a les seves 
principals ciutats: 286 € per habitant a Bilbao enfront d’11 €  
a Barcelona. Però mentre que el 2017 l’Ajuntament de Bilbao 
es va gastar 4 € per habitant del seu pressupost (1,3 milions) 
en ajuts d’emergència, el de Barcelona hi va gastar 71 € per 
habitant (115 milions, concentrats en ajuts generals, en 
alimentació i habitatge). I tot i el sobreesforç municipal, 

la bretxa global de 3,5 vegades menys ajudes comparades 
amb Bilbao (289 € enfront de 8648).  Recursos que tot i ser 
més grans no van eliminar la pobresa a Bilbao: l’any 2016 el 
7,7% de la població vivia sota situació de pobresa real segons 
l’Enquesta de pobresa i desigualtats socials del País Basc49.

(inclou la tarifació social a les escoles bressol i altres 

de 50 milions d’euros50 (sense comptar ni despeses en 
habitatge per a famílies ni subvencions a entitats per a 
programes per a la infància). Aquesta quantitat és inferior a 
la meitat de les estimacions fetes amb dades de l’AEAT que 
es necessitarien per cobrir la pobresa relativa extrema de 
les famílies amb menors (121 milions).

La xifra del 2017 va ser lleugerament superior a la del 2016, 

també estarà en nivells similars. Tant el 2016 com el 2017 
Barcelona va ser, entre els grans municipis, el que va gastar 
més en despesa social per habitant a tot l’Estat.

Se’ns fa difícil avaluar encara si realment l’esforç fet té 
un impacte efectiu per reduir la pobresa. Moltes altres 
variables independents ajuden o perjudiquen en l’objectiu, 
com la reducció de l’atur, l’expulsió de veïns pobres fora 

l’habitatge, la multiplicació de l’arribada de refugiats i de 
menors no acompanyats o l’emigració a altres països. La 

amb dos anys de retard (actualment es disposa de dades 

actuació-efecte a curt termini. 

No obstant això, sí que disposem d’alguns indicadors 
indirectes per mesurar els impactes:

a) L’assistència a bancs d’aliments del 2014 al 2017 ha  

resta de la província de Barcelona (-10%), de Catalunya 
(-13%) i de l’Estat (-8%)51.

48. Elaboració pròpia a partir dels pressupostos dels ajuntaments de Bilbao i 
Barcelona 2017 i de dades poblacionals provinents de l’INE 2017.

49. http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_
epds_2016_2/es_epds2012/adjuntos/Informe%20EPDS%202016_es.pdf

50. Font: Estimacions pròpies a partir dels pressupostos de l’Àrea de Drets 
Socials.

51. Font: Fundació del Banc dels Aliments, Federación de Bancos de 
Alimentos i estimació pròpia.
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b) L’increment de desigualtat de rendes estimades de 
manera indirecta entre els barris més rics i més pobres 
ha trencat la tendència creixent des del 2008 i ha 
experimentat una baixada del 2015 al 201752. 

c) L’índex de Gini a la ciutat ha baixat en el període 
2011-2016/2017, mentre que ha pujat a l’àrea 
metropolitana.

d) Els increments de preus de l’habitatge de lloguer 
s’han reduït53 el 2018, tot i que segueixen marcant 
màxims històrics.

e) Per contra, amb dades de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials, les visites als centres de serveis socials 
municipals no han baixat (15% més de persones ateses 
del 2013 al 2017 sense tenir en compte l’atenció a la 
dependència) i ha crescut lleugerament l’assistència a 
menjadors socials (un 5% del 2014 al 2017).

f) El nombre de desnonaments del 2018 s’ha reduït 
lleugerament respecte al 2017 (-3,4%). La demanda 
d’habitatges d’emergència ha crescut, així com el 
suport a desnonaments (74% més de llars ateses pel 
magatzem de mobles i 3,5 vegades més llars ateses 
per la Unitat Contra l’Exclusió Residencial), segons 
dades de la Gerència d’Habitatge. La llista d’espera per 
accedir a albergs s’ha multiplicat (amb una bona part 
de demandants que fa menys de tres mesos que han 
arribat a la ciutat) i els menors no acompanyats atesos 
s’han multiplicat per 8 del 2014 al 2018. El nombre 
de persones al carrer ha crescut en unes 160 persones 
(del 2015 al 2018) tot i l’increment de solucions 

habitacionals d’emergència públiques i privades en més 
de 800 places. 

En resum, un balanç agredolç en què tot i els esforços 
pressupostaris, i que es reverteixen les tendències de 
creixement de les desigualtats i d’alguns indicadors de 
pobresa, la situació global de vulnerabilitat de la ciutat 
segueix fortament condicionada pel problema d’emergència 
habitacional. 

Com podem afrontar aquesta situació? L’Ajuntament de 
Barcelona va acordar l’any passat , amb un ampli consens 
polític i social dels agents socials de la ciutat, una estratègia 
a llarg termini: l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les 
desigualtats socials de Barcelona 2017-202754, un ambiciós 
repte de millora de la inclusió, mesurat amb indicadors 

avaluar-ne els avenços. Per donar compliment als reptes 
de l’estratègia, el primer objectiu és establir una veritable 
teoria del canvi que prioritzi les intervencions socials i 

que aquesta teoria del canvi haurà de comptar amb el 
reconeixement de la importància de reforçar el capital 
social que permeti incrementar els graus de llibertat i la 
resiliència de la comunitat davant l’impacte de la pobresa. 

52. Font: Índex de renda familiar. Gabinet Tècnic de Programació de 
l’Ajuntament de Barcelona.

53. Font: IERMB amb dades de l’Enquesta metropolitana i l’ECV. http://
habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_
estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de 
lloguer/lloguers-barcelona- per-districtes-i-barris/

54. http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html
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I ara què?

situació de la pobresa a la nostra ciutat i de com podem 

El gran problema és l’accés a l’habitatge
Ja hem vist que estadísticament un centenar de milers de 

vist que aquesta xifra pot ser més baixa perquè una part 
disposa de xarxes de suport, de patrimoni o d’ingressos 
no comptabilitzats en els registres o les estadístiques 
de pobresa. També una part poden ser individus o llars 
nouvingudes a la recerca d’oportunitats. Amb totes les 
precaucions, podríem inferir que a la ciutat hi ha per 
sobre de 50.000 llars que ho estan passant malament. I 
aquesta xifra inclou una bomba de rellotgeria que la pot 
fer incrementar els propers anys, que és la progressiva 

antiga que encara estan fora de la Llei d’arrendaments 
urbans, així com la jubilació progressiva d’individus en edat 
madura que ja viuen de lloguer a preus de mercat, i on es 
combinaran pensions cada vegada més baixes amb pèrdua 
de poder adquisitiu, amb uns lloguers i costos energètics 
creixents.

La ciutat disposa d’un potent pla55 per doblar el parc 
d’habitatge social, ajudar els lloguers de les llars amb 
rendes baixes i rehabilitar milers d’habitatges. També hi 
ha un potencial, poc explotat, de generar més habitatge 
incentivant que habitatges que tenen altres usos (despatxos 
i altres negocis o activitats) passin a locals en planta baixa 
desocupats, o construir solucions temporals sobre solars 
d’equipaments que, de moment, no tenen els recursos 

la ciutat allà on cada vegada viu més gent sola o en parella 
en pisos grans, etc. De pisos buits a Barcelona no n’hi ha 
gaires (menys de l’1,5% del parc segons el cens que s’ha fet), 
però d’estratègies per obtenir-ne més per a habitatge, sí. 

56 són concloents: 
tres quartes parts de les llars pobres ni tan sols podrien 
pagar el lloguer social més barat existent, i una quantitat 
indeterminada de gent jove no es pot emancipar 
amb un mínim de condicions. Per tant, el problema 
majoritàriament es concentra en la inexistència o 

sigui social o no. 

No sols això, quan des de les polítiques d’integració social 
es reclama mixicitat social en els inquilins dels nous 

hi només famílies vulnerables) per no crear problemes 
de convivència o guetos que degradin les condicions 

dels problemes de les banlieues parisenques, s’obvien 
aquestes dues qüestions: que l’adjudicació d’habitatges 
exclou les rendes més baixes i no els dona cap solució 
alternativa i que la solució espontània no regulada és la 
concentració en determinats barris d’un gran percentatge 
d’habitatges ocupats, amb situacions d’amuntegament 

55. https://habitatge.barcelona/ca/estrategia/pla-dret-habitatge

56. Elaboració pròpia a partir de les enquestes de condicions de vida 2016 i 
2017.
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o d’infrahabitatge, que també estan a la ciutat a escassa 
distància d’allò que teòricament volia protegir. 

Les llistes de la desesperació
L’accés a l’habitatge social té una segona particularitat 

que és que s’assigna per sorteig. Aquest pot ser pur (les 
mateixes probabilitats), baremat (més probabilitats —
més números per al sorteig— si es compleixen algunes 
condicions addicionals de risc de vulnerabilitat) o 

Això passa en les assignacions d’escoles d’ensenyament 
obligatori (que garanteixen un accés universal i en temps 
a una d’elles en qualsevol cas) i en les d’escoles bressol 
(que no són obligatòries ni amb places per a tothom tot 
i que la cura 0-2 és un dret que hauria de ser universal) 
però no en la immensa majoria de les altres prestacions de 
l’estat del benestar: les urgències mèdiques, les operacions 
quirúrgiques o les visites a l’especialista mèdic i als serveis 
socials, l’accés a una residència de gent gran o a un servei 
d’atenció a la dependència tenen llistes d’espera. Fins i tot 
l’accés a solucions habitacionals d’emergència (albergs, 
pisos d’inclusió, etc.) es fan per llista i baremació de la 
situació familiar. Algunes llistes són de minuts, hores, dies, 

hi és sap quan l’atendran, o almenys ho hauria de saber. 
Excepte en habitatge, on no se sap amb certesa quan en 
tindràs un mentre no et toqui per sorteig. 

Al meu entendre, caldria un replantejament global del 
model d’accés a l’habitatge social que no sigui l’assignació 
aleatòria per sorteig (amb més o menys probabilitat) i la 
disponibilitat d’ingressos i, en canvi, que els criteris fossin 

el temps que fa que s’està en situació de vulnerabilitat 
a la ciutat, l’edat (prioritzant la gent gran i les famílies 
amb menors) i la situació social i de salut de l’individu o 
la família. La inexistència d’un habitatge en condicions o 
directament el sensellarisme és un problema social però 
també de salut i, com a tal, s’han de prioritzar els recursos. 
També per una qüestió d’equitat i per donar esperances 
a la gent que, en algun moment, el seu problema tindrà 
solució de manera certa. I de manera anàloga podríem 
pensar en l’accés a la feina: per què no pensem en un pla de 
garantia sènior perquè les persones a l’atur de llarga durada 
accedeixin de manera garantida a una feina segons un 
sistema de criteris de vulnerabilitat, temps a l’atur?

Ja n’hi ha prou, de rendes condicionades
Ja tenim moltes proves que els models de rendes 
condicionades i limitades com la renda garantida 
de ciutadania o les prestacions i els subsidis d’atur 

L’estigmatització sobre les famílies que s’han de declarar 
pobres, la burocràcia que representa una barrera 
especialment difícil per als individus amb baix nivell 
educatiu i de coneixement de l’idioma, la persecució que 
fan els funcionaris zelosos o els mateixos veïns sobre si 

veritablement pobre, la guerra dels penúltims contra 

de compra i en què es poden gastar o no les ajudes, el 
non-take-up (no accés) a moltes prestacions, la mirada 
doblement i paradoxalment crítica sobre els immigrants 
que, suposadament, a la vegada que reben ajudes ens 
treuen les feines més feixugues que no volem fer, les 
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trampes de la pobresa que fan que famílies senceres 
estiguin ancorades en les ajudes i l’atur perquè no els 
surt a compte agafar una feina temporal o mal pagada (si 
l’accepten haurien de renunciar a l’RGC durant un temps i 
acabarien a la llarga tenint menys diners que abans d’agafar 
la feina), i la voluntat, no expressada públicament, de no 
passar-se del pressupost econòmic assignat per part de 
l’administració competent, són situacions individuals o 
conjuntes que fan que l’actual model de rendes hagi quedat 

universals de prestacions, com el de salut o l’educatiu. 

Els estalvis en costos administratius, en costos socials i 
sanitaris i en millora de l’autoestima de la població (els 

capacitats cognitives i multiplica les probabilitats de 
desenvolupar malalties mentals), en apoderament de les 
dones, els joves i els emprenedors, compensaran els costos 

de la seva renda als més pobres. Una renda bàsica, a més, 

estudis o altres despeses importants necessàries de les quals 
estan excloses les persones a l’atur o les precaritzades.

La implementació d’una renda bàsica, o almenys la 
reducció progressiva de la condicionalitat i limitació de 
les rendes actuals, ha d’anar acompanyada d’un programa 
de racionalització de la resta d’ajudes, subvencions, 

vulnerabilitat. Cal evitar les trampes de la pobresa associades 
a l’acumulació d’aquestes ajudes que poden fer que 
estratègicament a les llars no els interessi incrementar els 
seus ingressos laborals perquè aleshores se situen per sobre 
dels llindars de renda màxims que els permeten accedir a les 
ajudes i pateixen l’equivalent a taxes marginals sobre la nova 

a les quals cal afegir el cost del temps perdut en tràmits 
burocràtics, sovint de resultat incert. 

La solució ha de ser, com a mínim, metropolitana
Una renda bàsica o una renda garantida a Barcelona més 

aspectes addicionals:

Hauria de ser una renda metropolitana on la transferència 

una redistribució de la renda entre els diferents barris 
metropolitans rics i pobres, de la mateixa manera que ho 
faria entre homes (perdedors en la redistribució) i dones 
(guanyadores). No podem tractar el municipi de Barcelona 
com una illa independent, per molt que per ella mateixa 
ja sigui un microcosmos de desigualtats. A Barcelona hi 
treballen remuneradament 400.000 persones més que no 
pas barcelonins i barcelonines tenen una feina i, per tant, 
genera molta més activitat, riquesa i ingressos tributaris 
que la majoria de ciutats dormitori que l’envolten. Per 
contra, aquesta centralitat econòmica pressiona en el 
mercat de l’habitatge i expulsa (si poden marxar) les 
classes més vulnerables, o les precaritza i amuntega. 
Descentralitzar l’activitat econòmica i millorar el transport 
públic intrametropolità (que fos de naturalesa menys radial 
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amb Barcelona que en l’actualitat) també hauria de ser una 
política de la lluita contra la pobresa. 

en profunditat dels grans impostos competència de l’Estat, 

metropolitana amb un increment dels recursos que ja es 
generen a l’àrea. Un recàrrec sobre l’IBI i altres impostos 
municipals i metropolitans sobre la propietat o impactes 
mediambientals podrien generar els 600 milions d’euros 
necessaris que s’estimen per arribar a cobrir mínimament 
les necessitats de les famílies realment pobres, sempre que 
es combinés amb una aplicació menys restrictiva del que ha 

sense sostre. 

La renda bàsica o un succedani de l’RGC que eliminés 
la trampa de la pobresa hauria de tenir en compte les 
peculiaritats de l’habitatge a la ciutat i l’àrea metropolitana 
i, per tant, separar en dos trams la cobertura: d’una banda, 
hauria de cobrir les necessitats bàsiques sense habitatge 
(que podrien ser universals i iguals per a tothom, només 
modulant per edat o mida de la llar per tenir en compte les 
possibles economies d’escala que existeixen) i, de l’altra, 
les necessitats d’habitatge, què serien el valor mínim entre 
el que la llar està pagant actualment pel seu habitatge i un 
cost objectiu que dependrà de la mida de la llar i dels preus 
de l’habitatge del municipi o del barri de residència de la 
llar. Aquest és bàsicament el model que hem implementat 
al B-MINCOME, i suposa, a la pràctica, que les necessitats 
bàsiques d’una família que sigui propietària del seu habitatge 

mes), mentre que per a una família llogatera estan per sobre 
(necessiten un complement per habitatge). 

En aquest model de garantia de rendes la responsabilitat de 

podria repartir-se de la manera següent:

a) L’Administració de l’Estat hauria d’implementar un 
mínim vital per a tot el territori que, en part (el primer 
tram equivalent en import), substituiria les prestacions 
d’atur i les pensions existents.

b) La Generalitat pagaria una RGC universal pel 
diferencial de cost de la vida amb les altres regions de 
l’Estat (es calcula que és un 8% superior a la mitjana 
espanyola57),  

entre l’Estat (que recapta més impostos gràcies a aquest 
diferencial de preus) i la mateixa Generalitat.

c) L’àrea metropolitana o la regió metropolitana pagaria 
un complement condicionat al règim de tinença de 
l’habitatge i el seu cost pel diferencial entre l’àmbit 
metropolità i la resta de Catalunya. 

d) Barcelona hauria de fer-se càrrec dels diferencials 
de preu de l’habitatge de la ciutat respecte a l’àmbit 
metropolità58. 

s’hauria de fer amb un sistema objectiu que, seguint 

57. Font: Generalitat de Catalunya. http://economia.gencat.cat/web/.content/ 
70_economia_catalana/arxius/colleccions/monografies/M_17_2015.pdf

58. Amb dades de l’ECV 2016 es poden estimar en un 27% més, i el doble 
que la resta de Catalunya sense l’AMB.
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habitatge de condicions dignes en una zona mitjana-
baixa de preus de la ciutat.

recaptació per la propietat, l’activitat econòmica o l’impacte 
ambiental. La capitalitat de Barcelona genera una riquesa 
addicional que s’ha de redistribuir a les capes de la població 
perjudicades del mateix municipi i dels municipis veïns. 

en un parell de les quatre administracions esmentades, 
aquestes tindrien una doble responsabilitat: en primer 

social al preu objectiu marcat per a les ajudes. Les ajudes 
a l’habitatge i el nou parc haurien de constituir també un 
sistema de control indirecte de les pujades excessives dels 
preus del mercat lliure. 

Una alternativa seria no donar ajudes a l’habitatge i que 
les administracions tenidores de parc social cobressin 
quantitats més baixes de lloguer a qui no el pugui 
pagar. Això no ajudaria a desenvolupar un parc privat 
d’habitatge social. Una segona alternativa seria incorporar 
un ajut universal per a habitatge a la renda bàsica. 
Aquesta alternativa seria més cara perquè donaria una 
sobrecobertura a qui ja té l’habitatge pagat, tot i ser més 
equitativa i eliminar les despeses de burocràcia i control de 
possibles fraus. 

L’efecte pull (crida) és push (expulsió)59

Barcelona és la gran ciutat de l’Estat que gasta més en 
polítiques socials. No obstant això, Barcelona no és la gran 
ciutat de l’Estat on els seus ciutadans i ciutadanes reben 
més suport contra la pobresa. Algú pot tenir la temptació 
de pensar que aquesta despesa és un pou sense fons 
perquè com més gastem en els més pobres, més n’atraurem 

Barcelona com a recepta màgica d’entrada a la prosperitat 
de les riques societats europees. També podem pensar que 
Barcelona no pot ser un jaciment inesgotable de riquesa 

tercer món, ja que en realitat som una gota en l’oceà de 
pobresa africana, asiàtica o llatinoamericana. 

Barcelona, com a sisena àrea metropolitana de la Unió 
Europea, és forçosament un pol d’atracció d’immigrants, 
tot i que la ràtio de residents nascuts a l’estranger està 
per sota de la mitjana de les grans ciutats europees i, en 
especial, força per sota de París i Londres. La magnitud 
absoluta de la immigració a la ciutat és ridícula comparada 
amb la que hi ha a tot el món desenvolupat i que només 
amb les estimacions d’envelliment de la població 

anuals per mantenir la població activa actual i afrontar el 

l’activitat econòmica i les creixents necessitats d’atenció a 
la gent gran. Per exemple, l’any 2018 a Barcelona hi havia 
empadronats els mateixos habitants que el 2008 i, per 
contra, hi vivien 34.000 persones menys d’entre 20 i 64 

59. El concepte push-pull es refereix a l’efecte pull, que seria l’efecte de crida o 
atracció d’alguns territoris per a les persones d’altres territoris, i l’efecte push, 
que seria d’empènyer o fer fora la població que hi ha dins d’un territori.
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anys60. El que caldrà és tenir estructures potents d’acollida 
i integració, i lleis adequades favorables i adaptades a la 
realitat social, laboral i cultural de la nostra ciutat, i que 
els autòctons en situació de vulnerabilitat tinguin un 
sistema de suport social prou bo que no faci pensar que 
competeixen per recursos públics amb els immigrants. 

Cal seguir incrementant la disponibilitat de dades en 
uan tat, ualitat i proximitat temporal

Finalment, tot i els esforços per conèixer millor la realitat 
de pobresa a la ciutat, seguim encara amb mancances 
importants que caldrà corregir els propers anys. 

a) Ens falta més informació sobre la situació de pobresa 
de les capes de la població d’extrema pobresa, la que 
ni tan sols s’acosta als serveis socials públics i potser 
només va a altres institucions privades.

b) Ens falta més informació sobre la pobresa 
invisibilitzada de les classes mitjanes empobrides o de 
la gent gran que viu sola.

c) No disposem d’informació comprensiva sobre les llars 
en termes conjunts de rendes, riquesa, estalvis i deutes. 
Caldria, per començar, ampliar la mostra de l’Enquesta 

tiva en l’àmbit de ciutat, fer-ne una de similar i explotar 

d) Les enquestes de renda i els registres administratius 

les situacions de sobreendeutament. Òbviament encara 
menys capturen els patrimonis a l’estranger. 

els diferents nivells del sector públic. En particular, la 
Generalitat no ha desplegat el sistema d’informació 
conjunt de serveis i prestacions socials amb les 
administracions locals que diu la llei de serveis socials. 
Ni tampoc no es comparteixen dades entre el sector 
públic i les entitats no governamentals que intervenen 
sobre les persones pobres. Potser la targeta social 
universal que es comença a desplegar des del Govern 
central serà una oportunitat.

f) Cal establir un programa sistemàtic triennal 
d’avaluació de tots els programes de despesa. La 
implementació de nous programes hauria de passar 
una validació pilot amb un grup de tractament i un 
de control que permetessin avaluar l’impacte de les 
mesures de manera rigorosa. 

Algunes d’aquestes mancances són crítiques quan 
s’apliquen sistemes de protecció de rendes condicionades i 
amb elevat grau de no accés a aquests, ja que accentuen els 
problemes dels falsos negatius i falsos positius. No obstant 
això, aquest problema no tindrà mai solució, ja que sempre 
hi haurà comportaments estratègics d’algunes famílies i 
individus (ocultacions de rendes i patrimonis, falsos canvis 
de domicili i emancipacions, etc.) per obtenir avantatges 
socials i serà impossible distingir-los de les situacions 
sobrevingudes de necessitat. Per exemple, actualment cap 

de casa per independitzar-se perquè el clima familiar és 

60. Elaboració pròpia a partir de dades provinents del padró d’habitants 2008 
i 2018.
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irrespirable o perquè voldria gaudir “gratuïtament” dels 
ajuts de rendes mínimes que li dona l’administració. El que 
sí que sabem, però, és que aquest jove hauria de tenir dret a 
emancipar-se. 

I mentrestant

s’han convertit en la darrera trinxera (no volguda) de l’estat 
del sistema de protecció contra la pobresa. Per darrere 
nostre encara hi ha les entitats del tercer sector, l’Església, 
i les papereres i els contenidors d’escombraries, i un clima 
amable que permet que la majoria de l’any qualsevol racó 
apartat permeti dormir al ras.

Podem fer més sense una injecció de recursos potent com 
la que demanem (potent, que tot i ser factible espanta els 
decisors polítics i una part de la societat que pensa que ja 
es paguen prou impostos i que estan mal gastats)?

a) Podem gestionar millor el dret a la ciutat, on l’accés 
als recursos públics i privats depenguin del temps 
d’estada i de les circumstàncies de vulnerabilitat. Ara 
per ara, només tenim tres línies vermelles que estan 
cobertes: cap nen dorm al carrer ni pot deixar d’anar 
a l’escola, ningú no es mor de gana i tothom és atès al 
sistema sanitari. Podem ampliar les línies vermelles? 
Podem establir sistemes transparents d’accés, si cal 
discutits i acordats públicament, i quins són els mínims 
vitals de dignitat prioritaris que cal assegurar per 
davant de qualsevol altra despesa o inversió pública. 
També podem fer pedagogia i invertir l’equació “drets 
i obligacions”: la gent té dret a tenir les condicions 
materials d’existència garantides i l’Administració té 

d’oferir-los eines per sortir-ne. 

b) La pobresa té rostres visibles (mares soles i els seus 

(gent gran amb pensions baixes, classes mitjanes 
empobrides, empresaris o autònoms amb problemes 
econòmics, joves que no poden marxar de casa o hi han 

vulnerables, i l’obligació d’apropar-nos-hi individualment, 
de manera proactiva i a la vegada sensible, per apoderar-
los i que exerceixin millor els seus drets, per trencar el 
seu aïllament social i que generin més oportunitats de 
millorar la seva situació, per millorar la seva educació 
econòmica per gestionar-se els recursos escassos de què 
disposen. La pobresa també es pot combatre reduint 
els costos excessius més enllà de l’habitatge: energia 
i aigua a costos raonables i autogenerada, tarifacions 
socials progressives, transport públic assequible, foment 

c) Cal treballar a escala petita i de manera 
multidimensional, cosa que permet posar noms i 

els actius de cada comunitat i essent conscients de les 
mancances que una gran ciutat com Barcelona pot suplir. 
Esperem que el model de “superilles socials” de dividir 
la ciutat en petites zones de 6.000 a 8.000 habitants que 
tot just arrenquem amb una nova forma d’atenció a les 
persones amb dependència estengui progressivament 
les seves funcionalitats cap a la globalitat de l’economia 
de la cura i de l’ecosistema socioeconòmic de la ciutat 
i es constitueixin en veritables living labs per testar 
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innovacions socials en entorns controlats. I on qualsevol 
persona pugui aportar-hi la seva i no sigui vist com un 
problema sinó com a part de la solució.

d) Disposem de noves eines com la moneda ciutadana, 
les clàusules socials en la contractació pública o els 
salaris de referència de ciutat per assolir comportaments 
més responsables de les empreses i reduir els 
treballadors pobres; de la mateixa manera, les grans 
entitats contractistes laborals i de béns i serveis de la 
ciutat, i les patronals i els gremis que representen el 
teixit productiu, han d’integrar-se també a l’estratègia 
compartida de millorar la inclusió laboral o social de la 
gent més vulnerable, ampliant el model Làbora amb nous 
models innovadors que es puguin cocrear conjuntament.

e) Podem potenciar l’acció comunitària perquè la lluita 

que els guanys en termes de benestar també arribin als 
més vulnerables. Això ajudarà a combatre la demagògia 
del malbaratament dels recursos contra la pobresa i 
repartir millor l’enorme riquesa que genera la ciutat.

f) Barcelona disposa d’un potent teixit associatiu amb el 
qual ha establert, al llarg dels anys, moltes complicitats 
i visions compartides. Aquest teixit és una peça clau per 
multiplicar l’impacte de l’actuació pública, i cal reforçar 
aquest model Barcelona de codisseny, coproducció 

la lluita contra la pobresa. Analitzar els punts forts 
i febles de la implantació territorial i actuar en 
conseqüència, compartir sistemes d’informació dels 

usuaris vulnerables, generar sinergies i evitar duplicitats 

g) Cal apostar per la reducció dels diferencials educatius 
i culturals de classe, on l’objectiu d’assolir l’ESO ha de 
quedar superat pel de completar estudis universitaris 
o cicles formatius de grau mitjà i superior. És necessari 
trencar el pronòstic que redueix dràsticament les 
probabilitats d’assolir-ho en funció d’on es viu o del 
tipus de llar on s’ha nascut. Sabem que el context 
socioeconòmic familiar és determinant, i que no hi 
haurà veritable igualtat d’oportunitats si no hi ha menys 
desigualtat de posicions de sortida, però també sabem 
que hem de posar totes les eines públiques i comunitàries 
disponibles per apaivagar aquest diferencial. 

Tant en les etapes formatives inicials, com en l’educació 
al llarg de la vida per adaptar-se als canvis de l’entorn 
social, econòmic i tecnològic cada vegada més accelerats, 
el pronòstic té molt a veure amb els recursos invertits en 
els coneixements i les habilitats de la persona i amb 
l’acumulació de les formes positives de capital social 
(com les relacions i connexions útils per trobar feina i 
progressar en la carrera professional), i també amb les  

 
companys, les seves famílies i els mateixos educadors 
tenen sobre ells mateixos o qui han d’educar i acompanyar. 
Tampoc no hi haurà igualtat de resultats si no hi ha 

h) I hem de reforçar els vincles amb la comunitat de 
recerca (universitats, centres de recerca, institucions 
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d’avaluació i experts) que han de poder veure la ciutat 
com una font de coneixement i experimentació rigorosa 
que permeti desenvolupar noves eines d’intervenció i 
millorar les existents.

Epíleg. Derroquem les fronteres
En el món actual algunes fronteres són físiques i ben 
conegudes com a separació del primer i tercer món. Darrere 
d’elles hi trobem molts pobres, a Melilla, a Lesbos, a la 
Franja de Gaza, a Calais o a El Paso. La globalització —que 
permet moure lliurement béns, serveis i capitals però no 
persones—, l’espoli dels recursos naturals, la corrupció o 
les dictadures generen l’acumulació creixent de persones al 
darrere d’elles, a un costat. 

D’altres no són tan visibles perquè no estan marcades al 
mapa amb una ratlla però sabem on són i es mostren tant 
o més efectives, com a mur de contenció o com a amenaça 
de mort permanent a qui gosa creuar-les: el Sàhara, la mar 
Mediterrània, les muntanyes del Kurdistan...

El tercer grup de fronteres el tenim a casa i és molt més 
intangible i dispers. Les veiem en les cues per accedir 
als albergs, en el repartiment de menjar, a l’hora del 
tancament dels supermercats i restaurants, als vestíbuls 
dels intercanviadors de transport públic. Algunes tampoc 
no les veiem perquè estan a les fosques, als contenidors 
dels carrers o a les cases, o al que sembla una casa. 
Aquestes fronteres són, en realitat, un avís per a navegants 
aventurers que se surten de les rutes socials establertes, 
són l’estímul a no fracassar, a comportar-se correctament, a 
esforçar-se. També són l’escarment, el càstig, als que no ho 
han fet prou bé i s’han desviat. En podríem dir les fronteres 

internes o buffer de les societats capitalistes: aquella capa 
ni massa gran per revoltar-se ni massa petita per caure en 
l’anècdota, però prou potent per disciplinar-te que facis el 
possible per no veure-t’hi abocat. El buffer també són les 
llistes d’espera, els tràmits inacabables i sense data, amb 
silencis administratius fruit de la voluntat oculta de no 
posar més recursos, no sigui que es generi més demanda. 
És tot allò que converteix un pretès dret ciutadà en un fre 
perquè no travessis cap frontera. 

Finalment ens queda una quarta frontera, la que tampoc 
no veiem però hauríem de notar més que cap altra. És 
la frontera interior, la que ens allunya del patiment dels 
altres, per por de contagiar-nos i de caure on són ells; 
la que ens fa creure que la gent té el que es mereix i no 
fa prou per sortir-se’n i la que ens convenç que la gent 
deixaria de treballar o de buscar feina amb una renda 
garantida... Tot i que un mateix això no ho faria i seguiria 
esforçant-se. La que redueix el nostre cercle d’empatia als 
familiars propers i ens torna més egoistes i conservadors, 
i no ens deixa veure que la vulnerabilitat també ens pot 
arribar a nosaltres i necessitarem els altres. I que no és 

tothom tingui dret a una existència lliure i digna. 
 
“Cuando la ayuda es universal la gente avisa a sus 
vecinos de que la pueden solicitar y se dan soporte 
mutuo en el proceso. Cuando la ayuda es condicional 
los buzones de correos de la Administración se 
llenan de denuncias de pobres que denuncian a sus 
vecinos defraudadores.”

(Pablo Yanes, coordinador de recerca social a CEPAL-Mèxic, president de 
l’Ingreso Ciudadano Universal de Mèxic)
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L’experiència basca  
de garantia d’ingressos 
(el sistema RGI/PCV/AES) 

Luis Sanzo
Responsable tècnic de l’Àrea Estadística del Departament 
de Treball i Polítiques Socials. Govern Basc

Paraules clau: pobresa, rendes mínimes, inclusió social  
i laboral

La decisió de posar en marxa a Euskadi un pla integral 

noranta amb la creació del primer sistema de garantia 
d’ingressos impulsat per un govern autonòmic. Aquest 
moviment donarà lloc a la consolidació d’un dels pocs 
exemples de rendes mínimes, al sud d’Europa, amb entitat 
comparable als mecanismes de protecció impulsats en els 
estats socialment més avançats de la Unió Europea (UE).

1. Els objectius d’un sistema original i estable (encara que 
sotmès a canvis)
Un tret particular de la iniciativa va ser la participació 
en el disseny de diversos actors de les administracions 
públiques basques, tant de l’àmbit polític com del tècnic. 
El desenvolupament de les accions previstes en el pla seria, 
doncs, el resultat d’un ampli debat d’idees entre tècnics i 
polítics de diferents àmbits institucionals.

Aquest debat es va concretar en un sistema de protecció 
original. En aquest sentit, el Pla de lluita contra la pobresa 
a Euskadi mai no va consistir en una mera translació a 
l’àmbit basc de l’experiència francesa del revenu minimum 
d’insertion (RMI). Una de les tradicions d’aproximació a la 
lluita contra la pobresa que també es va considerar va ser 
la britànica, amb l’èmfasi en la universalització de l’accés 
a l’habitatge ousing bene ts , el suport diferencial a les 
famílies treballadores amb ingressos baixos famil  credit  i 
l’existència d’un fons social per abordar necessitats especials 
social fund . També van inspirar les discussions els principis 

clàssics que eren subjacents als programes més establerts de 
garantia d’ingressos dels països del centre i nord d’Europa, 
fonamentats en el control previ dels recursos per accedir a 
les prestacions, però sense contraprestacions associades. 
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Ni tan sols eren desconegudes les primeres escaramusses 

A més de caracteritzar-se per l’originalitat, el sistema 
també destacava per una certa estabilitat i continuïtat. 
Els resultats del debat, amb l’aprofundiment en les fases 
d’avaluació i de renovació del pla, en particular en el 
context de la preparació de la Llei contra l’exclusió del 
1998, determinen el que acabarien sent, en la seva aplicació 
en la Llei per a la garantia d’ingressos i per a la inclusió 
social, del 2008, els elements centrals del model encara en 
vigor. Això no obstant, el contingut del sistema de garantia 
d’ingressos mai no va ser una realitat del tot immutable, i 
es van produir canvis rellevants, en especial en la dimensió 
relativa a la condicionalitat.

Des del principi, en qualsevol cas, els objectius de lluita 
contra la pobresa que es pretenia perseguir van quedar 
clarament delimitats en el disseny normatiu de les 
diferents actuacions realitzades, tal com es pot comprovar 
a continuació.

La cobertura mul prestacional de les necessitats b si ues 
per a la supervivència 
El pla va néixer amb l’objectiu principal de garantir a 
la població assentada a Euskadi uns recursos mínims 
per prevenir la pobresa d’ingressos. Això es tradueix 
en l’establiment el 1989 de l’ingrés mínim familiar, la 

cobrir les necessitats bàsiques per a la supervivència de 
tota la població. Ja el 1990, amb el nom d’ingrés mínim 

Parlament basc en termes de dret subjectiu a un nivell 

En l’aproximació basca, l’objectiu de cobertura de les 
necessitats bàsiques no es limita, tanmateix, a la prestació 
de garantia d’ingressos, l’actual RGI. Des del principi, 
el Pla de lluita contra la pobresa va provar de fer front 

associades a la cobertura d’aquestes necessitats bàsiques, 
en particular pel que fa al manteniment a l’habitatge. El 

ajuts d’emergència social (AES).

Mai no es va tractar d’una dimensió irrellevant de la 
intervenció. De fet, la despesa en AES, el principal 
component dels quals era la cobertura de lloguers, préstecs 
hipotecaris i altres despeses relacionades amb l’habitatge, 
com l’energia, va arribar a tenir un impacte inicial més gran 
que l’ingrés mínim familiar.

La rellevància dels ajuts per a l’habitatge portaria a 
diferenciar aquesta atenció de la resta d’actuacions incloses 

complementària d’habitatge (PCV, per les sigles en castellà) 

i per a la inclusió social, del 2008, que tanmateix limita 
l’atenció a la cobertura de les despeses relacionades amb 
el lloguer. Encara que els AES continuen cobrint algunes 
despeses relacionades amb la cobertura de les necessitats 
bàsiques, en particular les associades a la prevenció de la 
pobresa energètica, l’atenció a aquestes necessitats queda 
avui dia més clarament associada a les prestacions de l’RGI 
i de la PCV.
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La prevenció dels processos de desacumulació i la millora 
de les condicions de vida a mit  i llarg termini
Encara que aquesta qüestió mai no ha estat objecte d’una 
exposició jurídica detallada, un altre dels objectius del 
sistema de garantia d’ingressos a Euskadi es va vincular 
amb la voluntat d’evitar que la població s’apropés al punt 

general de desacumulació. Es tracta del punt de no retorn 
en el qual, amb la falta d’ingressos, desapareixen els 
estalvis, s’entra en una fase de sobreendeutament i resulta 
més probable la vivència del conjunt de situacions de 
privació i malestar que acompanyen la pobresa, incloent-
hi els problemes d’exclusió social i de deteriorament o 
desemparament personal.

En el disseny de les actuacions de lluita contra la pobresa 
es van considerar, per tant, una sèrie de mesures orientades 
a prevenir les formes d’empobriment i desacumulació 
que tenen conseqüències en les condicions de vida a 
mitjà i llarg termini. En concret, es van considerar dues 

cobertura de les necessitats bàsiques.

La primera consistia a facilitar l’accés a la prestació de 
garantia d’ingressos a persones amb ingressos reduïts, però 
amb cert patrimoni acumulat, provant amb això de prevenir 

d’ingressos. Hi respon la compatibilitat entre la prestació 
de garantia d’ingressos i un nivell de patrimoni equivalent a 
quatre vegades l’RGI anual; l’exempció del primer habitatge 
com a propietat que valorar en l’estimació dels recursos 
disponibles, o les facilitats introduïdes per cobrir préstecs 
hipotecaris en el disseny dels AES. Encara que amb algunes 

(la possessió d’un altre bé immoble, diferent a l’habitatge 
habitual, impedeix des d’aleshores l’accés a l’RGI), aquests 
plantejaments s’han mantingut en l’essencial en les 
diferents reformes successives de la legislació.

La segona disposició que es pot esmentar és el 
desenvolupament d’aquella part dels AES orientada a 
facilitar a la població l’accés a uns equipaments mínims 

bàsiques de l’habitatge, tot això amb l’objectiu de garantir 
unes condicions de vida adequades a mitjà i llarg termini.

Els incen us a l’ocupació i per al benestar
Un tercer objectiu que va estar present des del principi 
va ser el de dissenyar un sistema de garantia d’ingressos 
que no introduís límits completament estancs entre els 

En aquest context, cal esmentar dues mesures. La primera 
es vincula al sistema de barems d’accés a les prestacions, 

a un 150% superiors als establerts per poder accedir a la 
prestació de garantia d’ingressos. La segona es concreta a 
partir del 1998 en la introducció d’una política d’estímuls 
a l’ocupació que, a la pràctica, estableix un doble sistema 
de barems en l’RGI: un per a persones sense ingressos de 
feina i un altre per a persones amb ingressos per aquest 
concepte. El sentit d’aquesta actuació és garantir en 
tots els casos un nivell d’ingressos més alt a la població 
que treballa, encara que per una via diferent de la que 
implicaria reduir el nivell de protecció garantida a la 
població que no té accés a la feina.
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Una implicació important d’aquesta aproximació és que 
condueix a traspassar la mera lluita contra la pobresa i a 
facilitar l’accés a més nivells de benestar a una sèrie de 

per feina, assalariada o autònoma, aquest plantejament 
s’estén a persones amb pensions de quantia modesta. A 
partir del 2008, s’estableix així un sistema de quanties 

pensionistes.

Un dels canvis que més destaquen de la reforma que va 
establir el 2008 l’RGI va ser, tanmateix, la introducció de 

a l’ocupació. Aquest aspecte redueix a un període limitat 
en el temps, amb un màxim de tres anys, la consideració 
d’aquest sistema de descompte d’una part dels ingressos 
per feina en el moment de calcular les quanties de l’RGI.

El debat sobre la condicionalitat
Un quart objectiu es va relacionar amb l’aplicació de 
polítiques d’inserció que havien de facilitar la sortida 

anys vuitanta el temor dels responsables polítics del pla 

aquest punt, en el qual es van confrontar en el debat tècnic 
inicial dues línies molt diferenciades —una de clarament 
oberta a la idea d’inserció i una altra defensora de la renda 
garantida—, és on es perceben els canvis més evidents en la 
dinàmica històrica del sistema basc de garantia d’ingressos.

a Euskadi es va relacionar amb l’objectiu d’inserció. 
Les referències ideològiques que sustentaven els RMI 

van contribuir de forma decisiva a la incorporació 
d’aquest principi en el disseny del sistema basc de 
garantia d’ingressos. Encara que, a diferència dels RMI, 
a Euskadi l’acceptació de la inserció no era condició 
d’accés a la prestació de garantia d’ingressos, sinó una 
obligació associada, es va imposar el principi polític de 
contraprestació: voluntat d’inserció a canvi d’ingressos 
garantits.

Aquesta aproximació va quedar en gran part matisada, 
després de l’aprovació de la Llei contra l’exclusió, per 
l’assumpció del principi del doble dret a una prestació de 
garantia d’ingressos i a un suport institucional per a la 
inserció. Aquest model suposava un apropament entre els 

altament infundats i els qui van observar que, a més d’un 
suport econòmic, la població en risc de pobresa necessitava, 

en especial després d’un temps de permanència en la 
prestació, com a dret d’ús obligat. La presentació de la 
iniciativa legislativa popular (ILP) a favor d’una renda 

l’exclusió, contribuïa a més a recuperar la idea de 
contraprestació.

Amb una aposta ferma pel principi d’activació per a 
l’ocupació, la reforma del 2008 suposa una novetat 
sorprenent pel que fa al tractament de la condicionalitat. 
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introduït el 1996 en la Personal Responsibility and Work 
Opportunity Reconciliation Act (PRWORA), impulsada 
per l’Administració Clinton als Estats Units. Aquest canvi 

seva activació i accés al treball, amb l’ajuda de programes 
públics orientats a l’ampliació de les oportunitats laborals. 
La PRWORA impulsa així l’aposta decidida per la sortida 
cap al món laboral de la població protegida en edat de 
treballar.

plasmada en la Resolució del Parlament Europeu, de 20 
d’octubre de 2010, sobre el paper de la renda mínima en 
la lluita contra la pobresa i la promoció d’una societat 
integradora a Europa (2010/2039 [INI]). D’aquesta manera, 
aquest document vincula la renda mínima a una estratègia 
orientada a “ajudar la població a sortir de la pobresa i 
a adoptar una actitud activa cap a la inclusió social i 

règims de renda mínima no és la mera assistència, sinó 

d’exclusió social a la vida activa.”

americana pot trobar-se en els programes New Deal, 
impulsats al Regne Unit a partir de l’arribada al poder 
del nou laborisme de Tony Blair el 1997. L’assumpció per 
l’esquerra socialdemòcrata del principi d’activació també 
inspiraria posteriorment les reformes impulsades per 
Gerhard Schröder a Alemanya (Hartz I a IV, dins de l’Agenda 

 de reforma del mercat de treball aleman . El fet 
d’adoptar-se aquesta aproximació ha promogut i impulsat 

la disposició al treball, la millora dels mecanismes de cerca 
de feina i mediació i el disseny de programes adaptats de 
formació i contractació.

obligacions associades a l’accés als programes de garantia 
d’ingressos, en especial en termes de participació obligada 
als convenis d’inserció, disponibilitat per a la feina i 
acceptació de les ofertes d’ocupació rebudes. Un reforç 
que ve habitualment acompanyat d’una insistència més 
gran en els processos de control i en les sancions. De fet, 
i per primera vegada des que es va posar en marxa, l’RGI 
basca introdueix el 2008 disposicions que preveuen un 

la prestació en cas d’extinció per causes associades a 
l’incompliment de les obligacions.

La línia d’activació representa un canvi d’importància 
respecte al model de renda mínima d’inserció. Encara que 
ambdós models insisteixen en l’estreta vinculació entre 
la prestació de garantia d’ingressos i la participació en 
processos d’inclusió individualitzats, l’estratègia d’inserció 

més social que no pas estrictament laboral, en contrast amb 
la insistència laboral de la política d’activació. A més, quan 
s’insisteix en les modalitats sancionadores en cas que no 
es compleixi l’acció per a la inclusió laboral, una aplicació 

incompatible amb el model, més matisat, de doble dret que 
la reforma del 2008 pretenia continuar mantenint.

En la seva formulació original a Euskadi, la voluntat de 
limitar els excessos en matèria de contraprestació va 
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suposar en qualsevol cas una prohibició expressa de tota 
forma de contraprestació laboral. De conformitat amb 
l’aposta obligacionista per la inclusió laboral, implícita en 
la idea d’activació, la reforma del 2011 portaria tanmateix a 
incorporar a la legislació basca una versió d’aquest principi. 
Encara que el precepte mai no ha arribat a aplicar-se, 
aquesta reforma preveia l’obligació d’estar “disponibles per 

La nova orientació de les polítiques de garantia d’ingressos 
envers l’activació ha suposat en molts casos reorientar 
la gestió de la inclusió cap al món laboral, amb un nou 
paper de lideratge per als serveis d’ocupació. Això és el 
que caracteritza al sistema basc de garantia d’ingressos 
actualment, amb la transferència de la gestió a Lanbide, el 
servei d’ocupació a Euskadi. Encara que pot plantejar-se 
la intervenció d’altres serveis en l’aplicació dels projectes 
d’inclusió, els serveis d’ocupació es converteixen en els 
principals protagonistes del seu desenvolupament.

2. Uns resultats positius en la lluita contra la pobresa

de garantia d’ingressos ha estat un fracàs. Una anàlisi 
objectiva de les dades aporta una visió més matisada i 
realista.

na din mica compara vament favorable en la prevenció 
de la pobresa
Quan es considera la dinàmica de la pobresa a Euskadi, 
cal assenyalar que, malgrat la crisi d’ocupació posterior 
al 2008, la incidència del risc de pobresa en la dimensió 
dels ingressos continua sent propera a l’observada en els 
anys de més creixement de l’economia basca, i s’allunya 

clarament de la del període 1986-1996 —7,1% el 2016 
per 5,7% el 2008, molt lluny del 13,3% del 1996, d’acord 
amb l’indicador EPDS (enquesta de pobresa i desigualtats 
socials)—. 

En el context espanyol i europeu, la situació basca és 
clarament favorable. El màxim nivell de pobresa greu a 
Espanya (40% de la mediana) es va assolir el 2015, amb 
una taxa de l’11,2% que gairebé doblava el 6,2% estimat 
per als països de l’euro. Amb prou feines arribava al 4,9% a 
Euskadi el 2016. El manteniment d’unes taxes de pobresa 
d’ingressos comparativament baixes en el context europeu, 
i no massa allunyades de les del període 2004-2008, resulta 
així un primer fet per destacar.

En la dimensió relativa a la pobresa d’acumulació, que té 
en compte les condicions de vida a mitjà i llarg termini 

equipament estàndard; manteniment d’un patrimoni de 

d’ús diferit, com l’automòbil, etc.), ni tan sols la crisi 
dels últims anys no ha estat capaç de trencar l’avenç 
ininterromput que s’observa des del 1986. Aquest avenç 
es manifesta en la caiguda pràcticament contínua dels 
indicadors d’aquesta forma de pobresa, la més greu i 

en nivells similars al mínim de l’1,4% del 2012.

Si es consideren de manera conjunta les situacions 
associades al risc de pobresa d’ingressos o a les condicions 
de vida a mitjà i llarg termini, la taxa de pobresa real 
mostra un augment entre el mínim del 4,2% del 2008 i el 
5,7% del 2016. Tanmateix, la diferència no resulta gaire 
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elevada i la xifra del 2016 queda molt per sota del 8,7% del 
1996 i del 16,1% del 1986, dos anys de sortida de períodes 
previs —i per això comparables— de crisi econòmica i 
social. En termes de pobresa percebuda, la dinàmica és 
encara més favorable. El 2016, un 3% de la població vivia en 
llars que es consideraven pobres o molt pobres, menys d’un 
punt per sobre del 2,1% del 2008.

El procés de control de la pobresa també es detecta en 
l’evolució de la pobresa encoberta (la modalitat de pobresa 
que caracteritza les persones que desitgen independitzar-
se i no poden fer-ho perquè es trobarien en situació de 
pobresa). El 2016 un 4,1% de la població de 18 a 44 anys 
patia aquest tipus de pobresa encoberta. Encara que 
aquesta xifra supera el mínim del 2,7% del 2008, queda 
molt lluny de les xifres dels anys 2000 i 2014, 8,1% i 8,9%, 
respectivament.

En el context espanyol, l’impacte positiu del sistema de 
garantia d’ingressos a Euskadi és especialment destacable 
quan s’analitzen els indicadors que mesuren la precarietat 
en la dimensió associada a la seguretat econòmica a llarg 
termini. Prenent com a referència l’indicador relatiu a les 
persones en llars que manquen de recursos per fer front 
a una despesa extraordinària, la proporció de persones 
afectades el 2016 és del 17,8% a Euskadi, davant del 33,6% a 
Madrid o del 37,2% a Catalunya. 

En aquest indicador, probablement el més rellevant 
per mesurar l’ajustament real de l’acció als objectius 

favorablement a Espanya. A la Unió Europea, el 17,8% del 
2016 és inferior al mínim del 20,7% que s’observa, entre els 

del 18,1% de Noruega o del 21% de Suïssa.

El sistema RGI/PCV/AES es consolida, durant la crisi, com  
el principal mecanisme de protecció social a Euskadi
Aquests bons resultats no poden entendre’s sense la 
política continuada de suport a la població en risc de 
pobresa que es manté a Euskadi des del 1989. El 2016 el 
sistema RGI/PCV/AES arribava a un 69,3% de les llars en 
risc de pobresa real, una proporció en realitat bastant 
superior en la mesura que part de la població no atesa es 
trobava en fase de tramitació de les prestacions.

Pel que fa a la població atesa, el sistema contribuïa a treure 

part que no aconseguia treure de la pobresa, reduïa del 
74,2% al 16,1% la distància respecte del llindar de risc 
de pobresa d’ingressos. Les prestacions del sistema basc 
facilitaven un 69,2% dels ingressos totals disponibles per a 
aquest grup de població.

Així mateix, el que més crida l’atenció de les prestacions 
RGI/PCV/AES és que, com a sistema assistencial d’última 
xarxa, subsidiari i complementari del sistema general de 
protecció a Espanya, hagin assolit la dimensió que avui 
tenen. Perquè, de fet, i pel que fa a la població pobra, 
aquesta intervenció assistencial autonòmica supera el 
conjunt d’aportacions que realitza l’Administració General 
de l’Estat i la seva Seguretat Social. Així, un 38,3% dels 

2016 del sistema RGI/PCV/AES per prop d’un 18,6% de 
pensions, prestacions i subsidis d’atur i altres aportacions 
de l’Estat i de la Seguretat Social. La via principal de 
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prevenció de la pobresa a Euskadi s’associa, per tant, al 
sistema basc de garantia d’ingressos.

Cal insistir en aquesta circumstància perquè la protecció 

de llars (+27,4% entre els anys 2000 i 2016 a Euskadi) 
o la destrucció d’ocupació són comunes a altres zones 
de l’Estat. El 2016 Euskadi tenia un volum de persones 
aturades encara 2,64 vegades superior al del 2008 (140.100 
persones davant 38.500). En aquell període es perd 
un 8,4% de la població ocupada, un 25,2% pel que fa a 
l’ocupació industrial i un 42,8% a l’ocupació en l’àmbit de 
la construcció. En canvi, el volum de població activa de més 
de 25 anys augmenta en un 3,9%.

A tot això s’afegeix un factor recent que diferencia 
substancialment Euskadi de la major part de les comunitats 
autònomes a Espanya. Es tracta del paper de refugi, 
durant l’última crisi, per a certes categories de població, 
en particular la d’origen estranger. L’Estadística del padró 
continu de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostra que 
a Euskadi la població nascuda a l’estranger augmenta en un 
44,7% entre el 2008 i el 2018, molt per sobre de la mitjana 

s’observen a Navarra o Astúries, o del 14,4% de Catalunya, 
zones que compleixen una funció similar d’acollida en aquell 
període.

L’impacte d’aquestes migracions en l’augment de la pobresa 
resulta destacat. A Euskadi, un 45,8% de l’augment del 
volum de persones en situació de pobresa real entre el 2008 
i el 2016 correspon a persones procedents de la immigració 

estrangera, una part molt destacada (un 60,4%) arribada a 
Euskadi a partir del 2005. Es tracta d’una qüestió rellevant al 
Euskadi perquè, a partir dels tres anys de residència, la RGI 
atén qualsevol persona, tingui o no permís de residència (a 
partir de sis mesos pel que fa als AES). En els sistemes de 
garantia europeus, en canvi, l’atenció a la població sense 
dret a residència legal al territori és excepcional.

Bons resultats associats, tant socials com econòmics, en 
línia divergent amb la din mica espan ola durant la crisi
L’aplicació d’aquesta política de garantia d’ingressos no ha 
suposat un deteriorament de la situació social i econòmica 
general. Pel que fa al mercat de treball, per exemple, 
Euskadi és l’única comunitat autònoma a Espanya que 
ha estat capaç de reduir substancialment l’impacte de 
la desocupació respecte a crisis anteriors. Així doncs, a 
Euskadi la taxa mitjana de desocupació del període 1992-
1997, situada en el 21,6%, es redueix al 13,3% entre els anys 
2009 i 2013. Això contrasta amb una reproducció de nivells 
d’atur superiors al 20% en el conjunt d’Espanya, amb 
un 21,8% entre el 1992 i el 1997 que arriba al 22% entre 
el 2009 i el 2013 (de 18,2% a 19,7% en els dos períodes 
considerats a Catalunya).

En la mateixa línia comparativament favorable, Euskadi 
és l’únic territori que el 2017 té un índex conjuntural de 

l’observat el 2008. Així, mentre Euskadi passa d’un ICF 
d’1,30 a 1,34 entre els anys 2008 i 2017, a Espanya s’observa 
una caiguda d’1,44 a 1,31 (d’1,53 a 1,38 a Catalunya).

És important recordar, en aquest context, els punts de 
partida i d’arribada associats al període d’aplicació del 
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sistema basc de garantia d’ingressos. Als inicis del 1988, 
quan es decideix llançar el Pla de lluita contra la pobresa, 
la taxa d’atur d’Euskadi era del 21,7%, superada únicament 
per les d’Andalusia, d’Extremadura i de les Canàries. 
L’ICF basc era d’1,10, només superior a l’1,06 d’Astúries, i 
quedava 0,34 punts per sota del nivell espanyol. En el punt 
àlgid de la crisi recent, en el primer trimestre del 2013, el 
17,1% d’Euskadi era el nivell de desocupació més baix a 
Espanya, gairebé 10 punts per sota de la taxa espanyola 
(26,9%), i l’ICF millorava en contrast amb el deteriorament 
espanyol.

3. Els reptes existents
A partir de l’aprovació de la Llei contra l’exclusió, el 
1998 s’observa un augment fort dels nivells d’accés a la 
prestació. Es passa així d’un 1,8% d’unitats de convivència 

La crisi porta aquesta proporció a un 6,6% el 2010 i a un 
7,5% el 2014. Aquesta evolució es vincula amb l’accés de 
la població immigrant al sistema, l’aplicació del sistema 
d’estímuls a l’ocupació, l’ampliació de protecció als 

primera dècada del nou segle en les quanties garantides. 

L’augment de la despesa és encara més sorprenent. La 
despesa en RGI passa així de 42,2 milions el 1998 a 197,3 
el 2008 i 388,1 el 2014. Aquesta evolució, en el moment 

a Espanya, provoca la introducció d’algunes retallades en 
el sistema, especialment en termes d’augment del temps 
d’empadronament (d’un a tres anys) i d’una reducció de les 
quanties garantides (7% en l’RGI i límit de 250 € en la PCV). 
Aquestes retallades no han de matisar tanmateix la realitat 

d’una continuïtat bàsica en un programa obert, generós 
amb la població nacional i l’estrangera, que aconseguia 
fer front a la crisi econòmica en unes condicions en les 
quals, pel que fa a aquest objectiu, el sistema general de la 
Seguretat Social fracassava.

Com a programa subsidiari i complementari d’assistència 
social, el sistema basc de garantia d’ingressos mereix per 

de pobresa encara existents, i superiors a les del 2008, cal 
considerar els reptes encara existents per aconseguir una 

A més d’aspectes relatius a l’edat mínima d’accés a la 
prestació, els temps d’empadronament o l’accés a la 

superació de la pobresa es vinculen a alguns aspectes 
concrets. 

El primer d’aquests aspectes té relació amb la introducció 
de límits en les quanties de la prestació de garantia 
d’ingressos després de la reforma lligada a l’aprovació 
de l’ILP per a una renda bàsica. Encara que facilitava 
una protecció més gran a les persones soles, el model 
de quanties aplicat a partir de l’any 2000 establia límits 
d’atenció a les llars de tres o més membres, cosa que 
trencava amb el plantejament original que preveia en 
tots els casos increments prestacionals a mesura que 
augmentava el nombre de les unitats de convivència. 
Qualsevol unitat familiar amb tres o més membres 
percep avui dia una mateixa quantia de 915,47 €, amb 
independència del volum i la composició.
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Actualment, aquesta aproximació impedeix una protecció 
correcta a les llars amb població menor d’edat. Pel fet 

establerts es tradueixen en un efecte comparativament 
menys positiu del sistema pel que fa a la prevenció de la 
pobresa infantil, amb una incidència superior de la pobresa 
real en llars amb menors (10,2% davant 5,7% a les llars 
sense menors). A diferència dels sistemes europeus, amb 
quanties de protecció molt reduïdes per a persones soles, a 
Euskadi l’aplicació del model es caracteritza per quanties 
relativament generoses per a llars sense menors, però molt 

 

El segon problema té a veure amb la dinàmica dels costos 
de l’habitatge. L’increment del cost de l’accés a l’habitatge 

observades en la reducció de la pobresa a Euskadi durant el 
període de màxim auge econòmic, entre el 1996 i el 2008. 
Es tracta d’un fenomen molt vinculat a la bombolla que 

de la dècada passada i que, malgrat la reducció del preu de 

encara continua tenint un impacte social determinant 
(potencialment creixent, a més, a mesura que es recuperin 
els preus de l’habitatge).

Amb relació als grups pobres, la possibilitat de reduir 
l’impacte de la pobresa es veu minvada en el cas de 
despeses d’habitatge elevades. L’ajustament de les quanties, 
complementat amb més restriccions de l’accés a les 

amb independència del cost de l’accés a l’habitatge. 
L’orientació exclusiva de la PCV als ajuts al lloguer també 
ha tingut un efecte limitador en la capacitat de protecció 
del sistema.

Els dos factors assenyalats són els que expliquen que la 
combinació de l’RGI i la PCV no aconsegueixi sempre 
prevenir el risc de pobresa d’ingressos en tots els 

presència de població infantil.

En canvi, altres limitacions tradicionals han tendit a reduir-

S’observa en aquest cas una clara reducció del període de 

prestació.

La necessitat de ressituar el sistema (sense liquidar-ne  
la lògica)
A l’hora de fer front a les situacions de pobresa, cal 
recordar que el sistema basc de garantia d’ingressos no 
pretén convertir-se en l’element central de la protecció. La 
seva vocació és actuar com a sistema assistencial d’última 
xarxa que afronta els límits observats en les polítiques 
generals (Seguretat Social, desocupació, habitatge, etc.).

En aquesta perspectiva, resulten rellevants dues 
qüestions. En primer lloc, l’aprovació del dret subjectiu 
a l’habitatge, introduït en la Llei 3/2015, de 18 de juny, 
d’habitatge, suposa l’extinció de la PCV. Tanmateix, la 
funció que tenia aquesta última prestació es manté en 
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la mesura que, en defecte d’habitatge o allotjament, la 
satisfacció del dret garantit podrà efectuar-se a través 
d’una prestació similar, l’actual prestació econòmica 
d’habitatge (PEV, per les sigles en castellà). Aquesta 
prestació s’enfronta als mateixos límits que la PCV, 
tant per la quantia (250 €) com per l’associació a la 
cobertura de necessitats de lloguer. L’establiment 
d’incompatibilitats amb els AES planteja una limitació 
potencial del sistema en la seva capacitat de fer front a 
les necessitats d’habitatge, només abordables a través del 
sistema assistencial quan les carències haguessin generat 
una situació objectiva d’endeutament. 

En el futur es comprovarà si l’aproximació centrada en 
la política d’habitatge resulta reeixida o si és necessari 
plantejar-se una solució alternativa que pogués tornar a 
situar la qüestió en els programes de garantia d’ingressos. 
Les referències en tal cas serien el model alemany (Hartz  
o el britànic niversal redit , caracteritzats per la 
consideració d’un complement d’ajuts a l’habitatge que 

prestació general de garantia d’ingressos. Aquesta línia 
de complement vinculat a una única prestació seria una 
alternativa al model multiprestacional RGI/PCV o RGI/PEV 

La segona qüestió té a veure amb el resultat del debat 
espanyol sobre el model general de protecció social. Un 
debat que, avui dia, es vincula tant a la qüestió de la 
possible creació d’una prestació de garantia d’ingressos 
associada a la Seguretat Social, incloent-hi la compatibilitat 
amb l’assistència social autonòmica, com a la possible 
introducció de mecanismes de renda bàsica.  

El resultat d’aquest debat resultarà determinant de cara 
al futur de l’RGI i les prestacions associades. Però és 
important prendre en compte que es tracta d’una discussió 
estranya a la mateixa lògica d’última xarxa d’un sistema 
de prestacions assistencials (com les que representen 
l’RGI o els AES) i que, en la concepció subsidiària i 
complementària, en tot cas hauria de continuar existint. 

Tot i així, la direcció, més o menys universalista, de la 
política social quedarà marcada per les conclusions a les 

particular, l’aplicació dels plantejaments d’universalitat i 
d’aproximació individual que caracteritzen la renda bàsica 
i que podrien també orientar l’aplicació dels programes de 
rendes mínimes. En aquesta línia, es podrien minimitzar 
els controls de recursos, eliminar la vinculació de l’accés 
a la prestació a actuacions per a la inserció i la inclusió i 
dissenyar els programes de manera que es gestionin des 
d’un plantejament de protecció més individualitzat.

Qüestions per reformar i revisar
Amb independència de la forma en què es resolguin els 
debats assenyalats anteriorment, que afecten el model 
de protecció social general, l’aplicació del model basc 
de garantia d’ingressos afronta una sèrie de canvis o de 
reformes necessàries.

El primer aspecte que es pot considerar és la necessitat 
d’actualitzar i estabilitzar un sistema que, tot i ser 
necessari per a Euskadi, s’ha vist sotmès durant la 

mediàtiques, populars, etc.). Això requereix una posada al 
dia general per afrontar les peticions socials expressades, 
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peticions que no es limiten a un únic sector de població 
i que, de partida, poden resultar contradictòries. Resulta 
fonamental minimitzar en la proposta de reforma les 
contradiccions existents entre els qui podrien exigir més 
restriccions de cara a l’accés al sistema i els qui busquen 
avenços qualitatius en l’extensió de la protecció. 

La segona qüestió es vincula a la necessitat d’adaptar la 
normativa a la manera de gestionar les prestacions que cal 
realitzar des de Lanbide, un model de gestió per al qual 
no estava pensada la normativa vigent. Més enllà d’alguns 
ajustaments, la legislació vigent continua estant formulada 
en termes del model inicial, centrat en una gestió des dels 
serveis socials.

La nova forma de gestió ha de ser el més senzilla possible 

d’accés i de renovació pel que fa a les prestacions, avançar 
en interoperabilitat i limitar les conseqüències d’una 
gestió inadequada en termes de pagaments o percepcions 
indegudes.

Un tercer aspecte que cal considerar és la conveniència 
de revisar algunes mesures introduïdes en les últimes 

d’una manera més adequada. Com ja s’ha assenyalat, això 
suposa donar solució a alguns dels principals problemes 
plantejats per les reformes normatives posteriors al 1998, 

– Superar un sistema de límits rígids en les quanties que ha 

– Eliminar els límits temporals als estímuls a l’ocupació. 
Tot i que és desitjable fomentar els processos d’inserció 
en la vida activa de la societat, ja sigui en l’àmbit estricte 
de la vida social o en el marc laboral, resulta preferible 
anteposar els estímuls positius als negatius. La insistència 
en el benestar associat al treball o a la participació en 

introducció d’obligacions laborals o socials que, si no són 
ateses, poden traduir-se en sancions. Una aproximació així 
és incompatible amb la introducció de límits temporals a la 

– Flexibilitzar l’actual sistema de suspensions i extincions, 
en particular pel que fa a les conseqüències en termes de 
sortida temporal de les prestacions. Es tracta d’una qüestió 
que s’ha de plantejar de manera que no es perjudiqui els 

menor d’edat.

– Eliminar alguns límits en la consideració d’aspectes 
patrimonials, per exemple, pel que fa al patrimoni de difícil 
realització o a la propietat de béns immobles.

Alhora, i prenent en compte les dinàmiques socials reals, 
és necessari adaptar alguns continguts normatius a la nova 
realitat social. Així doncs, cal garantir l’accés a les prestacions 
a les persones amb un projecte de vida independent o 

particular, pel que fa a les famílies amb menors, així com a les 
persones amb algun vincle previ amb Euskadi i que hi tornen. 

En la mateixa línia, és necessari tenir en compte les 
diferents modalitats de convivència, combinant la 
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simplicitat en el tractament de la unitat de convivència 
amb la necessitat de considerar formes atípiques de 
residència en comú, fonamentades en la necessitat. 
Aquesta aproximació ha de combinar tant la cobertura de 
la necessitat com la igualtat en les formes de tractament de 
situacions a la pràctica equivalents.

La quarta qüestió és la conveniència de pensar l’RGI en 
termes de la relació que manté amb la resta del sistema 
de prestacions (AES, PCV/PEV, etc.) i de les polítiques 
d’inclusió, facilitant l’accés a la formació i a l’ocupació. En 
aquest sentit, tenint en compte la vigència de la concepció 
del doble dret, és necessari avançar quant a l’aplicació 
operativa del principi del dret a la inclusió social i laboral. 
En canvi, cal renunciar a accions de contraprestació que, 
com els anomenats treballs per a la comunitat o d’utilitat 
social, tenen implicació laboral i que, per això, han de venir 
acompanyades d’un contracte laboral.

Aquest aspecte enllaça amb el debat sobre el paper 
dels serveis socials i dels serveis d’ocupació en el 
desenvolupament de la política d’inclusió. El traspàs de la 
gestió de l’RGI a Lanbide ha suposat un avenç destacat en 
dos aspectes: d’una banda, la vinculació de les polítiques 
d’inclusió a la gestió de les accions orientades a la 
contractació, un aspecte en el qual s’observen millores 

administrativa professionalitzada de les prestacions. 

Tanmateix, els serveis d’ocupació continuen sense estar 
preparats per fer front a la combinació dels processos 
d’intermediació i accés a l’ocupació amb els d’inclusió 

RGI. Això es deu en part a la pressió que ha suposat la 
desocupació per al personal encarregat de la gestió, amb 
una demanda d’atenció en augment en un context de fortes 

Però, en molts aspectes, els problemes que es detectaven 
en el període de gestió a través dels serveis socials es 
mantenen actualment, la qual cosa inclou una certa 

l’aplicació de les polítiques individuals d’inclusió de les 

organitzativa, encara hi ha incògnites respecte al paper 
que cal atribuir a Lanbide en els processos d’inclusió, 
els processos de coordinació amb els serveis socials per 
a la inclusió social o els límits existents en la capacitat 
de trobar sortides formatives o laborals per al conjunt 
de la població necessitada, en competència, a més, amb 

rellevant, tenen un nivell de formació mitjana més elevat.

programes de garantia d’ingressos (amb persones ocupades 
amb baixos salaris, aturades de curta durada, aturades de 
llarga o molt llarga durada, malaltes o amb discapacitat, 
etc.) obliga a plantejar recorreguts d’inserció molt 
diferents, alguns plantejats a llarg o molt llarg termini.

La cinquena i última qüestió es vincula a la necessitat de 
consolidar una integració funcional entre el sistema de 
garantia d’ingressos i la nova realitat de la globalització i 
dels moviments migratoris massius, tenint en compte que 
el sistema de l’RGI constitueix un marc de protecció en 
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general ampliat respecte a l’existent a pràcticament tots els 
territoris veïns. 

Considerar les diferents reformes plantejades milloraria 
sens dubte l’impacte favorable del sistema basc de garantia 
d’ingressos. Permetria avançar pel que fa a la conciliació de 
tres objectius complementaris: combatre la pobresa; fer-

social necessària per aconseguir els objectius desitjats, i 
augmentar el nivell de participació de la població en edat 
laboral en el sistema productiu.

En qualsevol cas, quan s’avalua l’experiència basca de 
garantia d’ingressos és impossible no esmentar un últim 
fet. El principal encert de les institucions basques ha 
estat reconèixer els límits d’un discurs que, en el conjunt 

estatal i dels avenços econòmics del país envers el benestar 
i la convergència econòmica amb Europa; i, partint 
d’aquest diagnòstic, actuar de forma alternativa per establir 
una darrera malla de garantia d’ingressos per a l’estabilitat 
social i econòmica en un país trencat per la reconversió 
industrial dels anys vuitanta. Gràcies a això, Euskadi s’ha 
apropat més que la resta de comunitats, o que l’Estat en 
el seu conjunt, a la consolidació d’un sistema adequat de 
prevenció de la pobresa.

La mera existència d’aquest sistema, amb un nivell 

polítiques públiques, permet a Euskadi afrontar amb més 
optimisme els reptes socials i econòmics del futur. 
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Repensar la pobresa a 
Barcelona amb el nou 
indicador europeu 
reference budgets1  
Irene Cussó Parcerisas2 , Elena Carrillo Álvarez3   
i Jordi Riera Roman4

Paraules clau: pobresa relativa, reference budgets,  
nivell de vida, necessitats, infància

En aquest article presentem pressupostos de referència 
reference budgets, els quals són cistelles de béns i serveis 
que il·lustren el mínim de recursos necessaris perquè les 

aquest nivell de vida acceptable com el fet de poder 
desenvolupar les diverses posicions i rols socials pertinents. 
L’indicador s’ha construït per a diferents tipologies de 
família en àrees densament poblades de Catalunya, prenent 
Barcelona com a ciutat de referència. S’han utilitzat 
diferents fonts d’informació sobre la base d’un marc teòric 
i mètode comuns proposats recentment per a sis ciutats 

de discussió. Sense considerar l’habitatge, l’alimentació 
saludable és la cistella amb més pes amb relació al 
pressupost total. Aquest indicador proporciona informació 
per contextualitzar el llindar de pobresa relativa, així com 
també pot servir per orientar les polítiques d’inclusió social.

Introducció

el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social, 
sembla que les xifres romanen força estables. La taxa de 
pobresa relativa és un dels components per observar el 
nombre de persones en situació de pobresa o exclusió. 

1. Aquest article és resultat de la recerca desenvolupada en el marc del projecte 
‘Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation’ (ImPRovE), liderat 
pel Herman Deleeck Centre for Social Policy (CSB) de la Universitat d’Anvers 
(UA), Bèlgica, finançat pel European Union Seventh Framework Programme 
(FP7/2012-2016) (referència núm. 290613). Vegeu: http://improve-research.eu. 
2. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, 
Universitat Ramon Llull (FPCEEB-URL).
3. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull (FCSB-URL).
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Indica el nombre de persones que tenen una renda personal 
equivalent inferior al 60% de la mediana de la distribució 
de la renda en un determinat territori. L’any 2015 aquest 
llindar a l’àrea metropolitana de Barcelona era d’11.199 
€/any per a una llar d’una persona i de 23.518 €/any per a 
les llars de dos adults i dos infants, la qual cosa situava el 
voltant del 18% de la població per sota d’aquest llindar. 
Aquesta xifra s’aproxima a la mitjana de la Unió Europea 

voltant del 17% (SIMBA, 2018 a i b; Eurostat, 2018). 

Alguns autors són crítics amb aquesta aproximació 
econòmica al fenomen de la pobresa basada a establir 
un punt arbitrari en la distribució de la renda. En primer 
lloc, assenyalen que aquesta mesura, més que no pas 

del creixement o decreixement econòmic, de manera que el 
llindar de pobresa relativa és un indicador abstracte i poc 
útil per al disseny de polítiques socials que donin suport als 
infants i llurs famílies (Borgeraas i Brusdal, 2008). 

persones en situació de pobresa de la següent manera: 
“Individuals or families whose resources are so small as to 
exclude them from the minimum acceptable way of life of 
the Member State in which they live” (art. 1.2). Així, doncs, 
quins recursos es requereixen a la nostra societat per 
assolir aquesta forma de vida acceptable?     

Els reference budgets, en català “pressupostos de referència” 

i serveis que representen un nivell de vida determinat 

per a diferents tipologies de família (Bradshaw, 1993). 
Des del febrer de 2013 la Comissió Europea promou 
el desenvolupament d’aquest indicador de manera 
comparable com a instrument per millorar la mesura de la 
pobresa i el disseny de la protecció social en els diferents 
estats membres (Goedemé, Storms, Stockman et al., 2015a).

recursos necessaris perquè les persones assoleixin un nivell 

acceptable com el fet de poder participar com a membres 
d’una societat i complir amb els rols socials. En el context 
europeu, alguns d’aquests rols podrien ser, per exemple: 
ser mare o pare, ciutadà, estudiant, entre altres, segons 
l’aproximació a partir del Charter of Fundamental Rights of 
the European Union (2000) (Goedemé, Storms, Penne et al., 
2015b).  

A continuació resumim les principals característiques 

acceptable en una societat i en un moment determinat, 
utilitzant sovint l’opinió de grups de referència en aquella 
societat; (b) pot ser actualitzat anualment utilitzant 
l’índex de preus al consum o d’acord amb els canvis que 
s’experimentin en la societat amb relació a aquest nivell de 
vida en un moment determinat; (c) a més, els RBs tenen en 
compte els béns i serveis d’abast públic i les transferències 
en espècies. Per tant, permet estimar l’esforç econòmic 
que han de fer les famílies per assolir un nivell de vida 

segons el tipus de llar i avalua, en particular, la inversió 
que representen els infants dins les llars (Borgeraas i Dahl, 
2010; Decancq, Goedemé, Van den Bosch et al., 2013; 
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Goedemé i Rottiers, 2011; Storms, Goedemé i Van den 
Bosch, 2011). 

D’aquesta manera, es presenta un nou indicador social 
que comprèn, de manera holística i des d’una perspectiva 
normativa, les necessitats de les famílies i els infants, que 
serà contrastada amb l’evidència empírica a partir del 
consens amb els ciutadans mitjançant grups de discussió. 
Aquest enfocament mostra cert potencial per contextualitzar 
la mesura tradicional de pobresa relativa i, especialment, si 
es desenvolupen transversalment als diferents països des 
d’un marc teòric i un mètode comuns. També proporciona 
informació per orientar les polítiques de cara a garantir els 
drets i la inclusió social de les famílies amb infants.

1. Reference budgets a Europa des d’un marc teòric i mètode 
comuns
Al llarg del segle XX els RBs han estat elaborats de diferents 
maneres i en diversos països tant europeus com en altres 
continents (Fisher, 2007; Goedemé et al., 2015b). En el cas 
d’Espanya, els RBs són un camp relativament nou d’estudi, 
ja que només trobem una sola referència de la seva creació 
l’any 2009 per a la ciutat de Madrid a càrrec de l’Asociación 
de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Warnaar i Luten, 
2009). El projecte ImPRovE va plantejar l’any 2012 el repte 
de construir RBs des d’un marc teòric i mètode comuns per 
a àrees altament urbanitzades corresponents a sis grans 
ciutats europees: Anvers, Atenes, Barcelona, Budapest, 
Hèlsinki i Milà. Aquesta recerca ha constituït un primer 
pas endavant per explorar si és possible elaborar aquest 
indicador de manera comparable per tal que sigui un nou 
instrument per contextualitzar la pobresa i orientar les 
polítiques socials a Europa (Goedemé, Penne, Hufkens et 

al., 2018). Alhora, també constitueix una oportunitat per 
promoure aquesta perspectiva en el nostre territori. 

1.1 Com hem construït les cistelles de béns i serveis?
En primer lloc, es va estandarditzar el nivell de vida 
al qual fan referència els RBs que han de respondre al 
mínim de recursos necessaris per poder dur a terme el 
desenvolupament de les posicions i rols socials pertinents.

En segon lloc, per operacionalitzar aquest nivell de vida 
acceptable s’ha adaptat al context europeu la teoria de 
les necessitats humanes de Doyal i Gough (1994). Aquests 

que són prerequisits en totes les cultures: la salut física 
i l’autonomia. A partir d’aquí desenvolupen el concepte 

principis universals. Des del projecte ImPRovE s’han 

traduïdes a cistelles de béns i serveis: (1) Alimentació 
saludable, (2) Roba adequada, (3) Descans i lleure, (4) 
Higiene personal i salut, (5) Manteniment de relacions 

Mobilitat i (8) Habitatge adequat (Storms et al., 2013). 

En tercer lloc, s’estandarditza el tipus de població a la qual 
fan referència els RBs: en aquest cas, adults i infants en 
bon estat de salut, ben informats i amb competències i 

quotidiana. Amb l’assumpció d’aquest supòsit, doncs, els 
RBs obtinguts no seran generalitzables per al conjunt de 
la població. Per tant, aquest és un element a considerar a 
l’hora d’interpretar-ne els resultats. Així, doncs, els RBs són 
construïts pels quatre hipotètics tipus de família: (1) home/
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dona solter/a en edat activa; (2) parella composada d’home 

noia de 14 anys). 

referència pel qual els RBs són elaborats: àrees altament 
urbanitzades amb una àmplia xarxa de transport 
públic corresponents a les sis grans ciutats europees ja 
mencionades. Per tal de garantir la comparabilitat dels 
RBs a les diferents ciutats s’han seguit uns procediments 
estandarditzats, de manera que les diferències entre 
el contingut dels RBs a cada territori només poden 
ser degudes a variacions en l’àmbit institucional, les 

culturals propis de cada context i la disponibilitat, qualitat 
o preu dels diferents béns i serveis que componen els RBs 
(Goedemé et al., 2015a).

Les necessitats intermèdies descrites anteriorment 
s’associen a unes funcions que es concreten en una llista 
de béns i serveis, als quals se’ls assigna una vida útil i 
uns preus determinats. En una primera fase, en el marc 
del projecte ImPRovE per construir les cistelles de béns i 
serveis es va començar des d’una “base comuna” sostinguda 
sobre guies internacionals i investigacions prèvies sobre els 
RBs a Bèlgica. Cada país va realitzar adaptacions per a cada 
cistella en funció del seu context institucional, cultural o 

per constituir els RBs propis. A partir de normatives, guies, 
experts o altres documents i estadístiques en cada un 
dels àmbits es van adaptar les cistelles de béns i serveis 

en el nostre context. Seguidament es va comprovar 
l’acceptabilitat d’aquestes cistelles en tres grups de 
discussió amb adults, així com les pautes de consum. Per 
últim, es va assignar un preu a cada un dels productes i 
serveis inclosos per Barcelona com a ciutat de referència. 
De manera que es va obtenir un pressupost de referència 
per a cada una. Aquest procés va comptar amb la revisió per 
part de l’equip coordinador dels passos seguits i resultats 
obtinguts (veure detalls a Cussó, Carrillo i Riera, 2018). 

En una segona fase, per tal de consolidar l’indicador en el 
nostre context es van realitzar nous grups de discussió amb 
infants i adults en àrees densament poblades de Catalunya. 
La visió dels infants ha estat poc explorada en les recerques 
sobre RBs. En el nostre cas, els arguments recollits en els 
grups amb adolescents ha estat molt rica i essencial per 
comprendre millor les seves necessitats. En total entre els 
grups de discussió de la primera i la segona fase s’ha comptat 
amb 73 participants (44 adults i 29 adolescents)4 de diferents 

on s’ha assolit un major consens social entorn del mínim de 
recursos necessaris per assolir un nivell de vida acceptable 
en aquestes àrees (veure detalls a la tesi de Cussó, 2017). 

A la taula 1 es mostren les diferents fonts d’informació 
consultades. Aquest procés va quedar enregistrat en 
documents d’Excel harmonitzats per a cada una de les 

4. Per poder realitzar aquests grups es va informar tots els participants i es 
va obtenir el consentiment de tots ells. En el cas dels menors també dels 
seus pares o tutors legals. En tots els casos s’ha garantit la confidencialitat 
de les informacions obtingudes i l’anonimat dels participants en els grups de 
discussió Aquests elements han estat fonamentals per garantir els principis 
ètics de tota recerca i assegurar-ne el rigor científic.
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cistelles, a excepció dels costos reals d’un habitatge 
adequat per a llars en règim de propietat i de lloguer en 
àrees densament poblades de Catalunya. Aquesta dada va 
ser calculada per l’equip coordinador del projecte utilitzant 
l’European Union Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC 2012), de manera que fos comparable per a totes 
les ciutats. Inclou l’estimació del cost real d’un habitatge 
adequat per a llars en règim de propietat i de lloguer en 
àrees densament poblades de Catalunya i del seus serveis 
energètics (aigua, electricitat, gas o altres combustibles) 
actualitzats mitjançant l’índex de preus al consum per a l’any 
2014 (veure el mètode emprat a: Goedemé et al., 2015a).

2. Quin és el mínim de recursos necessaris per a un nivell 
de vida acceptable?
Abans de presentar els resultats, hem de recordar que els 

l’objectiu és establir un nivell de vida acceptable per sota 
del qual no és possible dur a terme les posicions socialment 
acceptades a la nostra societat. 

a les diferents cistelles de béns i serveis que hem inclòs en 

  Alimentació saludable i equipament de cuina
  Roba adequada
  Descans i lleure
  Higiene personal i salut

  Relacions socials signi ca ves
  Benestar en la infantesa
  Mobilitat (sense transport privat)

Barcelona, ciutat de referència, 2014
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Font: Elaboració pròpia. 

Taula 1. Fonts d’informació per adaptar les cistelles de béns i serveis al context local

Alimentació saludable • 2 •  • 

Roba adequada • 5 • • • 

Descans i lleure  2 • • • 

Higiene personal i salut  1  • • 

Benestar en la infantesa • 5 • • • 

Mobilitat    • • 

Font: Elaboració pròpia.
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 propietat lloguer propietat lloguer propietat lloguer propietat lloguer
 persona sola (dona) dona+nen 10 anys parella parella+nen 10 anys+noia 14 anys

  Alimentació saludable1

  Roba adequada
  Descans i lleure

  Higiene personal i salut
  Relacions socials signi ca ves
  Benestar en la infantesa

  Mobilitat (sense transport privat)
  Habitatge adequat2

1. Alimentació saludable: inclou l’equipament de cuina.   
2. Costos de l’habitatge proporcionats per l’equip coordinador del projecte ImPRovE.

Font: Elaboració pròpia a excepció del cost de l’habitatge. 

l’estudi per a quatre tipologies de família. El pressupost de 

dels costos reals d’un habitatge adequat segons el règim de 
tinença. En aquest cas el pressupost total és de 560,4 €/mes 

amb dos adults i dos infants en règim de propietat5. Mentre 
que aquest pressupost és més elevat per a les llars en 
règim de lloguer6

aquestes mateixes tipologies de família, respectivament. 

Sense comptar l’habitatge, l’alimentació saludable és la 
cistella que més pes té amb relació al pressupost global 
en totes les tipologies de família. Representa més del 
30% respecte del total i assoleix al voltant del 40% en 
famílies amb dos adults. Es posa de manifest que en el 
cas de l’alimentació saludable el pressupost augmenta 
proporcionalment al nombre de membres a la llar, és a dir, 

5. En règim de propietat només inclou habitatge de propietat sense hipoteca.  
6. S’hi inclou només lloguer a preu de mercat. 
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no hi ha economies d’escala (Carrillo, Cussó i Riera, 2016). 
En la resta de ciutats participants en la recerca també es va 
constatar que l’alimentació saludable representa la part més 
important del pressupost de referència global des d’un 28% 

et al., 2015a:20). 

Elements com dolços o begudes ensucrades presents 
en la part superior de la piràmide de l’alimentació no 
s’han recollit com a part del menú saludable, però sí 
que s’han tingut en compte en altres cistelles com la del 
manteniment de les relacions socials o benestar en la 
infantesa, ja que aquests productes tenen una important 
funció social, psicològica i emocional, tal com van 
constatar els participants ens els grups de discussió: 

“Cuando compartes con la familia una fanta, con la niña, es 
un momento que estamos juntos, para ella, es un premio, 
un momento de felicidad.” (GDA3, P57, dona, classe social 
baixa, Barcelona)

Coincidint també amb les altres ciutats europees la cistella 

la segona amb més pes en relació al pressupost total per a 

cas representa entre el 20 i el 16% del pressupost total. 
En canvi, aquesta proporció s’estima entre el 13 i l’11% 
del pressupost global quan la llar té tres o més membres, 
la qual cosa posa de relleu certes economies d’escala. Les 
noves tecnologies és la categoria més important en el marc 
d’aquesta cistella no només per al treball dels adults o per 
a les activitats escolars dels infants, sinó també per la seva 
funció social tal com van argumentar els participants dels 
grups de discussió:

“En el momento que tú sí que le permites el móvil, si 
no tiene una conexión a Internet, no lo querrá, es una 
cosa social.” (GDA2, P1, dona, classe social mitjana-alta, 
Barcelona)

“Fins i tot podrien quedar els nens exclosos. O sigui, el 
fet de no tenir ordinador podria diferenciar dins l’escola 
perquè no tindrien accés a jocs, vídeos, xarxes socials...” 
(FGJ3, P2, noi, mitjana-alta, BCN)

El pes relatiu de les altres cistelles en relació al pressupost 
total depèn del nombre de membres a la llar i la presència 
d’infants. Per exemple, la cistella de la roba adequada 
és al voltant del 13% del pressupost global quan hi ha 
infants petits a la llar, la qual cosa s’explica per la major 
quantitat de roba per als nens/es i, alhora, la menor vida 
útil. A diferència de les altres cinc ciutats estudiades, la 
cistella del benestar en la infantesa representa el 14% del 
pressupost total, essent la segona amb més pes després 
de l’alimentació saludable per a les famílies amb dos 
infants. Per aquest motiu, és important veure en detall la 
composició d’aquesta cistella en el nostre context.   

conjunt observem que el pressupost de referència mínim 
mensual és més elevat per a una noia de 14 anys, degut 
a la inclusió d’un aparell mòbil de prepagament i de més 
quantitat de diners de butxaca per a ús personal d’acord 
amb els arguments donats en els grups de discussió ja que 
a partir de l’adolescència es vol donar més autonomia. 

7. GDA seguit del número: codi grup de discussió adults; GDJ seguit del 
número: codi grup de discussió joves. P, seguit de número: codi participant 
dins del grup de discussió.
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que s’ha afegit pressupost per a l’organització d’una 
festa d’aniversari i, pel que fa a les activitats culturals 
(per exemple anar al cinema), hem tingut en compte 
l’acompanyament d’un adult. Malgrat aquestes diferències, 
es fa palès que les categories que requereixen de més 
pressupost en el marc del benestar en la infantesa és 
l’educació i la pertinença a associacions juvenils per 

En el cas de l’educació, tot i que en el nostre país 

anys, representa una inversió per a les famílies, ja que hem 
inclòs els materials i llibres escolars que s’han de renovar, a 
excepció d’algunes pràctiques de reciclatge que emergeixen 
en alguns contextos: 

“P3: Los libros de texto cada dos años o tres los van 
cambiando; P1: Hay colegios que son más sensibles con 
este tema y por lo tanto lo tienen más en cuenta y hacen 
más socialización de libros.” (GDA2, P1 i P3, dones, classe 
mitjana-alta, Barcelona)

També en aquesta cistella d’acord amb els arguments 
donats en els grups de discussió s’ha tingut en compte la 
participació dels infants en activitats fora de les aules i de 
la família en l’associació de pares i mares. Aquests elements 
són fonamentals per al desenvolupament de les posicions 

les activitats extraescolars en associacions juvenils com es 
va posar de manifest en els grups de discussió: 

 “Tres días a la semana mínimo tiene que venir, pero porque 
quiero yo que desconecte un poco, se relacione aparte de 
su colegio y tenga otra forma de ver las cosas y de otros 
ámbitos, de otras personas, no solamente de su colegio.” 
(GDA6, P2, dona, classe baixa, AMB)

“Doncs per tenir noves amistats, perquè quan ets petit tens 

tenir més amistats. Llavors jo crec que les extraescolars 
ajuden a expandir les teves amistats i veure a gent d’altres 
coles que pensen diferent.”(GDJ3, P3, noia, mitjana-alta, 
Barcelona)
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  Festa d’aniversari
  Associacions juvenils
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  Diners de butxaca
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Font: Elaboració pròpia. 
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Amb relació a les cistelles de mobilitat, higiene, salut, 
descans i lleure representen una menor proporció del 
pressupost global. En primer lloc, pel que fa a la mobilitat 
i d’acord amb els grups de discussió, els diferents sistemes 
de transport públic de Barcelona i l’Àrea Metropolitana es 

S’observa que els descomptes aplicats en els títols de 
transport per als menors de 13 anys l’any 2014 redueixen 
el pressupost d’aquesta cistella per a les famílies amb 
infants8. Tot i això, es va apuntar que per dur a terme 
altres activitats de lleure, l’ús del cotxe privat donaria més 
llibertat a les famílies. La bicicleta també s’ha inclòs com 
a mitjà de transport i pel lleure, tot i que no pot ser encara 
generalitzable el seu ús per a totes les situacions. 

En segon lloc, l’accés a serveis públics d’atenció universal 
com és la salut i una bona relació qualitat-preu dels 
productes d’higiene personal són factors que redueixen 
el pressupost en aquestes cistelles. En tercer lloc, la 
possibilitat que ofereix el nostre clima de realitzar 
activitats a l’aire lliure disminueix també el pressupost del 
descans i lleure. 

Per acabar, cal tenir present que la inclusió dels costos de 
l’habitatge fa variar el pes relatiu de totes les cistelles, ja 
que quan l’afegim es converteix en la part principal del 
pressupost, sobretot per a les llars en règim de lloguer tal 

l’habitatge per aquesta categoria representa del 56 al 30% 
del pressupost global segons la tipologia de família i per als 
propietaris del 24 al 13%. En totes les ciutats participants 
en el projecte es constata que a mesura que augmenta 
el nombre de membres de la llar el pes de l’habitatge 

disminueix indicant la presència d’economies d’escala 
(Goedemé et al., 2015a).   

Un cop afegits els costos de l’habitatge sobre el pressupost 
de referència global podem comparar el llindar obtingut 

el pressupost de referència per diferents tipologies de 
família com a percentatge del llindar de pobresa relativa 
per a l’any 2015 a l’AMB (SIMBA, 2018b). S’ha utilitzat 

Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) per 
adaptar aquest llindar a les altres tipologies de llar: primer 
adult, valor 1; segon adult i infants de 14 anys o majors, 0,5 i 
infants menors de 14 anys, 0,39. Així mateix s’ha actualitzat 
l’indicador RBs per a l’any 2015 mitjançant l’índex general 
de preus al consum (IPC) de la província de Barcelona, tot 
i que hi ha molt poca variació en les quantitats estimades 
(INE, 2018). Per exemple, el pressupost obtingut sense els 

funció de la tipologia de llar10.

8. Cal dir que en els últims anys s’ha anat ampliant la franja d’edat pels 
descomptes aplicats en els títols de transport per als infants fins als 16 anys 
des de gener del 2017 (ATM, 2016). 

9. Persona sola: 11.199,1 €/any (933,26 €/mes); Parella (escala d’equivalència 
1,5): 16.798, 65 €/any (1.399,89 €/mes); dona amb nen de 10 anys (escala 
d’equivalència 1,3): 14.558,83 €/any (1.213,24 €/mes); Parella amb nen de 10 
anys i noia de 14 anys (escala d’equivalència 2,3): 25.757,93 €/any (2.146,49 
€/mes).

10. Cal tenir present que l’índex de preus al consum es calcula sobre el 
nivell de consum mitjà, mentre que els béns i serveis dins els RBs parteixen 
de preus més baixos. En aquest cas donat que el preu de les cistelles es 
va assignar durant el 1r semestre de 2014 s’ha estimat l’índex per aquest 
període de la següent manera: IPC mitjà 1r semestre 2015 / IPC mitjà 1r 
semestre 2014: 0,998 (INE, 2018).
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expressat com a percentatge del llindar de pobresa a l’AMB 
per a cada tipologia de llar. Si aquest valor sobrepassa el 

situa per sobre del llindar de pobresa relativa. Destaquem 
que per les llars en règim de lloguer a preu de mercat el 
llindar obtingut a través dels RBs se situa al límit o per 

que el darrer és inadequat per assolir un nivell de vida 
acceptable. En canvi, el llindar de pobresa relativa sí 

acceptable a les llars en règim de propietat per a totes les 
tipologies de família. Cal ser prudents en la interpretació 

d’aquesta dada perquè les cistelles de béns i serveis 
s’han construït amb preus a nivell local per a Barcelona 
com a ciutat de referència, a excepció de l’habitatge que 
correspon a àrees densament poblades de Catalunya, 
mentre que el llindar de pobresa relativa correspon a l’Àrea 
Metropolitana en el seu conjunt. 

Tenint en compte el resultat en les altres ciutats, s’apunta 

mediana de la distribució de la renda no expressa el mateix 
en els diferents països europeus, alhora que l’escala 

relatiu dels infants dins la llar (Goedemé et al., 2015a; 

  RBs total expressat com a % del llindar de pobresa a l’AMB, 2015.

Font: Elaboració pròpia a excepció del cost de l’habitatge (Goedemé et al., 2015a). 
Els RBs han estat actualitzats per a l’any 2015 mitjançant IPC de la província de Barcelona (INE, 2018). Llindar de pobresa rela va per a l’AMB extret de l’Enquesta de condicions de 
vida (ECV) 2016 de l’INE i l’Idescat. La informació rela va a la renda fa referència a l’any 2015. 
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Segons l’indicador i sense comptar els costos de l’habitatge, 
un infant de 10 anys a la llar suposa un pressupost 
addicional d’un 75% respecte a l’estimat per una persona 
sola, molt similar al d’un segon adult a la llar que és del 
73%. Encara que és necessari aprofundir sobre aquesta 
qüestió, l’escala d’equivalència pels infants derivada a partir 
dels RBs és major i pràcticament igual a la d’un segon adult: 

entre 0,4-0,5 en llars amb règim de lloguer segons la ciutat 
de referència (Penne, Cussó, Mäkinen et al., 2016). Així, 
doncs, els RBs construïts de manera comparable ajuden a 
comprendre millor les necessitats de cada membre de la llar, 
els béns i serveis d’abast públic a nivell local i les economies 
d’escala per assolir un nivell de vida acceptable. 

3. Conclusions i prospectiva
Cal tenir present que els RBs no tenen com a missió 
prescriure el que les persones han de fer o tenir, sinó 
establir un nivell de vida per sota del qual no és possible 
desenvolupar les posicions socialment acceptades. Tampoc 
estimen el consum actual, sinó que es construeixen 

operativitzades a partir de criteris normatius establerts a 
la nostra societat i contrastades amb grups de discussió. 
A més, l’indicador calcula el pressupost de referència 
addicional dels infants a les llars i també té en compte la 
provisió de béns i serveis públics. 

Donades aquestes característiques, l’enfocament dels RBs 
aporta una nova mirada sobre les situacions de pobresa 
perquè més enllà d’establir un llindar “monetari” per 
sota del qual no és possible mantenir un nivell de vida 

acceptable, respon a un marc de necessitats intermèdies 
essencials perquè les persones puguin desenvolupar-se. 
Per tant, ofereix un nou escenari per a l’orientació de les 
polítiques socials, així com per a l’acció social i educativa 
per combatre la pobresa.

D’altra banda, l’indicador aporta informació sobre 
l’accessibilitat de les famílies als béns i serveis d’abast 
públic i la seva repercussió en el pressupost de referència 
global en cada una de les necessitats. També, a banda de 
contextualitzar l’indicador de pobresa relativa, pot servir 
per valorar l’adequació dels salaris mínims o les rendes 
mínimes. D’una altra, es podria utilitzar com una eina de 

social per promoure les habilitats i competències per 
al desenvolupament de la seva vida quotidiana, com 
per exemple fomentar una alimentació saludable, 
l’organització del lleure familiar o la gestió de l’economia 
familiar i els deutes. 

Tanmateix, una de les limitacions principals d’aquest 
estudi és el fet que els RBs han estat desenvolupats 
per a unes tipologies de família concretes: adults en 
edat activa  i infants (de 10 i 14 anys) en bon estat de 
salut, ben informats i amb competències i autonomia 

Aquests supòsits fan que els resultats obtinguts no siguin 
generalitzables al conjunt de la població. Certament, tenir 
en compte altres circumstàncies és una de les línies de 
millora per poder consolidar aquest indicador en un futur 
en el nostre context. Un altre element a destacar és el 
llarg procés de construcció d’aquest indicador. Per tal que 
l’indicador tingui implicacions pràctiques en l’àmbit de les 
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polítiques socials i en la mesura de la pobresa és necessari 
construir-lo per a altres tipologies de família, així com 
també assegurar-ne la seva actualització periòdica. Per 
últim, caldria incloure altres necessitats no desenvolupades 
en aquesta recerca com la seguretat o l’aprenentatge 
permanent.
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que es va iniciar l’any 2008 va desbordar el sistema de 
protecció social estatal i autonòmic, de manera que una 
part important de la gestió de la pobresa va recaure en els 
municipis, i els va forçar a funcionar per la via dels ajuts 
d’urgència social com a darrera xarxa de protecció.  En 
clau metropolitana, l’heterogeneïtat en el disseny de les 
prestacions a cadascun dels municipis no va ajudar a reduir 
l’increment de la desigualtat, sinó més aviat el contrari. 
L’escenari actual, marcat per la reactivació econòmica, 
però també per la posada en marxa de la renda garantida 
de ciutadania 

real. En aquest sentit, l’article presenta els resultats de 
simular estadísticament una prestació complementària a 
l’RGC d’àmbit metropolità, tot considerant també el cost 
de vida diferencial arreu del territori. 

Introducció
En el transcurs de la darrera dècada, els consistoris 
municipals han anat incorporant a les seves carteres de 
serveis programes d’ajuts i suports econòmics per atendre 
situacions d’urgència personal i familiar. No obstant això, 

iniciada l’any 2008 així com la renúncia explícita de la 
Generalitat de Catalunya a la renda mínima d’inserció 
(RMI) com a prestació d’últim recurs —arran de la 

a les quals foren dissenyats. El desviament als municipis 
de l’atenció de la pobresa duu associat l’afebliment del 

I si pensem en una 
política de garantia de 
rendes per a la ciutat 
real?

1

Paraules clau: pobresa, garantia de rendes, governança 
metropolitana

1. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
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sistema i, en l’àmbit metropolità, es tradueix en una 
reproducció de les desigualtats socials existents en els anys 
més crítics de la recessió econòmica. 

El context actual, a més d’estar marcat per una evolució 
favorable dels indicadors macroeconòmics, constitueix 
una nova etapa pel que fa al sistema de garantia de 
rendes a Catalunya. L’aprovació pel Parlament —per la via 
d’Iniciativa Legislativa Popular— tot just fa un any de la 
renda garantida de ciutadania (RGC) possibilita un retorn 
a l’administració autonòmica de la responsabilitat vers 

constaten incerteses i contradiccions respecte a la seva 
implementació i el reconeixement de nous usuaris, el 

prestació previst per a l’any 2020 s’anticipen mancances 
de disseny vers les necessitats socials de la població. En 
aquest sentit, els darrers anys han proliferat propostes i 
experiències innovadores vers la garantia d’ingressos en 
diferents àmbits territorials. Des de l’Àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona s’està testant, mitjançant el 

suport municipal d’inclusió (SMI), com una prestació de 
garantia de rendes complementària a l’RGC. 

D’altra banda, l’existència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) com a administració supramunicipal 
possibilita el debat públic sobre la necessitat d’augmentar 
el pes de les polítiques metropolitanes, especialment 
en aquells àmbits competencials que estan menys 
desenvolupats a l’AMB, com ara l’habitatge i la cohesió 
social. Partint d’aquest escenari, el present article té per 
objectiu analitzar quins efectes tindria una prestació de 

garantia de rendes complementària d’abast metropolità. 
Coneixent les disfuncions que durant la crisi ha generat a 
la metròpoli el pes adquirit pel sistema de protecció social 

l’atenció de la vulnerabilitat econòmica a la ciutat real? 
L’article que segueix pivota sobre aquestes qüestions per 
mitjà de l’exercici de simulació estadística d’una prestació de 
garantia de rendes metropolitana complementària a l’RGC.

1. Crisi, gestió local de la pobresa i desigualtats 
metropolitanes
Les prestacions econòmiques d’urgència social 
s’emmarquen normativament dins el Sistema Català de 

funcionen sota el principi d’autonomia local,i són les 

l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària. Tenen una 

puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament” (art. 30). 

En la transició entre l’assistència social clàssica i la 
universalització, el desenvolupament i l’expansió dels 
serveis socials com a quart pilar de benestar, la irrupció 
de la Gran Crisi l’any 2008 transforma completament 
l’escenari per al qual les prestacions econòmiques 
d’urgència social es van dissenyar. Els efectes de la crisi 
en termes de pobresa, benestar i desigualtat a l’àrea 
metropolitana són coneguts: pèrdua massiva de llocs de 
treball (la taxa d’atur va passar del 6,7% l’any 2007 al 15,4% 
el 2013); endeutament elevat de les famílies en concepte 
d’habitatge (el 16% de la població dedicà més del 40% 
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2011); augment de les privacions de consum (el 14,3% de la 
població metropolitana va tenir endarreriments o impagats 
dels rebuts de la hipoteca o el lloguer, el 12,1% no es podia 
permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient i 
el 3,1% va patir carències alimentàries); i increment de la 
desigualtat després de dues dècades de reducció gradual, 
sobretot per la caiguda de rendes de la població dels estrats 

0,346 l’any 2011) (Sarasa et al., 2013). 

La davallada de l’activitat econòmica també va posar de 
manifest la feblesa estructural del sistema de garantia de 
rendes de l’Estat espanyol. Un sistema extens, complex 

fragmentació i a una baixa intensitat protectora (Laparra 
i Ayala, 2009). No obstant això, la carència del sistema 

els ajustos pressupostaris que van dur la Generalitat de 

els darrers vint anys havia respost subsidiàriament com a 
prestació d’últim recurs davant els buits de protecció. Fins a 

20112, l’RMI va anar canalitzant l’augment de les necessitats 
bàsiques de la població lligades a la destrucció de 

per cinc i els titulars es van triplicar en el breu període de 
temps comprès entre el 2007 i mitjan 2011 (Gutiérrez, 2014). 
La reforma de l’RMI introduí canvis rellevants: (1) restringí 
l’accés, excloent totes les persones amb una problemàtica 
de “naturalesa laboral”, (2) endurí les condicions per evitar 
la complementarietat amb altres prestacions assistencials, 
(3) introduí un llindar màxim a la prestació, inclosos els 

complements, (4) limità a cinc anys la durada màxima, (5) 
amplià a dos anys la residència acreditada a Catalunya i, 

ne la concessió a la disponibilitat pressupostària; és a dir, 
eliminà el dret subjectiu (Gutiérrez, 2014). 

Tot plegat comporta una metamorfosi ràpida del 
sistema assistencial a Catalunya. D’una banda, es desvia 
la responsabilitat cap als dispositius estatals, un fet 
impensable poc temps enrere, quan les competències 
sobre el desenvolupament del sistema de garantia i 
sosteniment de rendes formava part de la pugna política 
entre els governs estatal i autonòmic. D’aquesta manera, 

de les necessitats socials i a les limitacions de l’RMI per 
fer-li front. D’altra banda, els ajuts locals d’urgència social 
s’erigeixen progressivament com l’últim recurs davant els 
buits de protecció del sistema estatal i autonòmic, i adopten 
una funció per a la qual no estaven dissenyats (Aguilar-
Hendrickson, 2014). En aquest sentit, els serveis socials 
bàsics recuperen el seu paper assistencialista original3, 
si escau, amb molta més intensitat. Això ho demostra 
l’increment de la despesa municipal en prestacions 
d’urgència social que es produeix durant el període de crisi 
econòmica. Aquesta despesa es triplica entre l’any 2010 

2. Primer mitjançant la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, i poc 
després amb el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 

3. El gruix de les atribucions que con guren en la seva fase inicial els serveis 
socials “moderns” en comunitats i municipis procedeixen de la bene cència 
pública (Aguilar-Hendrickson, 2013).
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i el 2016, passant de 2,78 € per habitant a 9,35 €. A més, 
també emergeixen noves prestacions, serveis i projectes 
vinculats a conceptes més amplis que la urgència social 
(Navarro-Varas et al., 2017). Com a conseqüència d’aquesta 
dinàmica, es van creant a les diferents carteres de serveis 
socials municipals microajuts econòmics de caràcter 
parcial, que intenten donar resposta a la pobresa de manera 
fragmentada (pobresa alimentària, pobresa energètica, 
pobresa habitacional, pobresa infantil, etc.), però que 
manquen de coherència global (Ginesta, 2015). 

El trasllat de la pobresa al món local també comporta 
un afebliment de la intensitat protectora d’acord amb la 
jerarquia d’un esquema de protecció social multinivell: 
les prestacions més descentralitzades són les de pitjor 

protectora i les que, sobretot, no estan garantides, 
sinó subjectes a la disponibilitat de crèdit i dotació 
pressupostària establerta en cadascun dels consistoris 
municipals. En termes mitjans, a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, la despesa anual per expedient familiar en 
concepte d’urgència social és d’aproximadament 153 € 
i de 237 € si s’amplia a tots els programes adreçats a la 
vulnerabilitat econòmica (Navarro-Varas et al., 2017). 
Pel que fa a la mateixa organització dels serveis socials, 
es produeix una especialització creixent en la dimensió 
material de les necessitats socials, incloent-hi l’augment 
desfermat de la gestió administrativa tant de prestacions 
i de serveis propis com d’altres ens, i un descens en la 
possibilitat d’intervenció social.  

En resum, el desviament de la pobresa als municipis duu 
associada l’especialització dels serveis socials bàsics en 

l’assistència material urgent, la fragmentació del concepte 
de pobresa, l’ús de les prestacions d’urgència social per 
encarar problemes de caire estructural i la feblesa de la 

una altra disfuncionalitat en clau metropolitana no menys 
important: l’heterogeneïtat de la resposta local. A priori, la 
diferenciació territorial de l’oferta de serveis no hauria de 
considerar-se un problema en si mateix. De fet, la principal 

és l’existència de diferències locals en les necessitats, 
preferències, recursos i oportunitats. Però aquestes 
diferències esdevenen problemàtiques quan es tradueixen en 
desigualtats dins d’una pròpia comunitat (Arlotti i Aguilar-
Hendrickson, 2018). És a dir, un sistema descentralitzat pot 
incórrer en la fragmentació de les responsabilitats i pot 
generar desigualtats territorials si no està ben dissenyat 
(Kazepov, 2010). Això és precisament el que es desprèn 
de l’anàlisi de l’efecte de les prestacions d’urgència social 
municipals a l’àmbit metropolità de Barcelona (Lara-
Navarro et al., 2017, Daleph, 2017). L’atomització territorial 
d’aquestes ajudes i, per tant, l’heterogeneïtat en les 
respostes de cada consistori metropolità, no va ajudar durant 
la crisi a reduir o a contenir la desigualtat d’ingressos en 
el conjunt de la metròpoli de Barcelona, sinó més aviat 
al contrari. Va sotmetre la població que forma part d’una 
mateixa realitat urbana a diferents atencions socials en 
funció del seu lloc de residència4. 

4. Durant el període recessiu, no van ser els municipis amb més dificultats 
socials els que van destinar més recursos a pal·liar la vulnerabilitat 
econòmica. Només una vegada els indicadors macroeconòmics milloren, 
es comença a ajustar millor la relació entre recursos i necessitats, però és 
gràcies al mercat de treball, no al sistema de protecció. A més, el suport a les 
polítiques locals dut a terme per part d’administracions amb competències 
supramunicipals (Diputació de Barcelona o Àrea Metropolitana de Barcelona)
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protecció inclosos en els programes, en els requisits d’accés 

situació de necessitat, en el temps de residència al municipi 
requerit o en la diferent combinació d’aspectes econòmics 
i socials a l’hora de fer la valoració—, en els imports de les 
prestacions, en els límits màxims anuals, en la freqüència 
i en la durada dels ajuts o en les modalitats de pagament 
(Ginesta, 2015). A més, la variabilitat de les despeses de 
l’habitatge i el fet de si aquestes despeses s’inclouen o no al 
còmput de la renda familiar, adquireix també un rol central 
en aquesta diferenciació territorial de l’atenció social. 

Des d’aquest punt de vista, emergeix la necessitat d’avançar 
cap a un model consensuat que garanteixi les necessitats 
bàsiques dels ciutadans del conjunt de la metròpoli i 
sigui capaç de generar dinàmiques redistributives entre 
els municipis metropolitans. Resulta cada cop més 
evident que només d’aquesta manera es podran reduir 
de manera efectiva les desigualtats socials a la ciutat 
real, especialment en els períodes recessius, que és quan 
l’administració local està sotmesa a més pressió.  

2. Simular un model de garantia de rendes per a la 
Barcelona metropolitana
Partint dels antecedents que s’han presentat a l’apartat 
anterior, en aquesta secció es presenten els resultats de les 
anàlisis de simulació d’una hipotètica prestació de garantia 
de rendes d’abast metropolità. Aquesta prestació es 

de la recentment aprovada RGC i com a substituta de tota 
la bastida de prestacions i ajuts econòmics d’urgència 
social municipals i supramunicipals existents actualment. 

L’objectiu principal d’aquesta anàlisi és, doncs, observar si 

de protecció local milloraria la cohesió social de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

La simulació es fa a partir de les dades de l’Enquesta de 
condicions de vida, 2016 (ECV 2016)5 per a la població 
resident als 36 municipis que formen part actualment de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. D’acord amb el caràcter 
substitutori amb què es planteja la hipotètica prestació 
de garantia de rendes metropolitana, la primera operació 
que es fa en la simulació és suprimir dos components 
dels ingressos de les llars: els ingressos per assistència 
social i les ajudes per habitatge. S’entén que ambdós tipus 
d’ingressos són una bona aproximació als ajuts d’urgència 
social d’àmbit local6 i per això se suprimeixen. Pel que 
fa a l’eliminació de les prestacions socials d’exclusió 
social, el cost  per al conjunt de la població metropolitana 
ascendeix als 159,3 milions d’euros el 20157. En el cas de 

mitjançant la posada en marxa de programes específics —molt importants 
en termes econòmics— no redunda tampoc en la correcció d’aquestes 
desigualtats socials. En alguns casos perquè el seu disseny respon més a 
criteris poblacionals que socioeconòmics i en d’altres perquè comporten una 
gestió tan complicada que esvaeixen els efectes positius que puguin generar 
en aquest sentit (Navarro-Varas et al., 2017).

5. La informació d’ingressos que proporciona aquesta enquesta es refereix a 
l’any anterior. En aquest cas, a l’any 2015.

6. S’ha de tenir present, però, que dins dels ingressos per assistència 
social, la informació de l’ECV també preveu l’RMI, a diferència de la RAI, de 
caràcter estatal, que es comptabilitza al component de prestacions d’atur.

7. S’ha de dir que a par r de les dades publicades per l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i de l’Idescat, es 
calcula que l’any 2015 hi hagueren al voltant de 18.000 bene ciaris i 7.317 
expedients de l’RMI a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un cost 
aproximat de 42 milions d’euros anuals.
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les ajudes per habitatge, la quantitat d’ingressos exclosos 
de les rendes de les llars de l’àrea metropolitana de 
Barcelona és de 24,4 milions d’euros l’any 2015. Per tant, 
en l’escenari inicial de la simulació, les rendes de les llars 
metropolitanes en total es redueixen en 183,7 milions 
d’euros. Aquesta reducció simulada dels ingressos de les 
llars metropolitanes es tradueix en un augment de la taxa 
de risc de pobresa, del 18,4% al 18,9%, i de la desigualtat 
expressada mitjançant l’índex de Gini, del 30,1% al 30,2%. 
De la mateixa manera, la intensitat del risc de pobresa creix 

0,207 (taula 1). 

Una vegada suprimida aquesta quantia, relativa a grans 
trets als ajuts d’urgència social municipals i a l’RMI, 
l’exercici analític s’articula en dues fases. En la primera 
fase es fa la simulació de l’RGC a l’àmbit metropolità 
considerant el seu desplegament complet8. En la segona 
fase, partint de l’escenari anterior, s’introdueix la prestació 
hipotètica complementària per a la població de la 
metròpoli de Barcelona, tot considerant diversos criteris 
d’elegibilitat i quantia que es detallen més endavant. 

Els resultats mostren diferents escenaris simulats sobre 
els quals es poden avaluar principalment dues qüestions: 

el cost de la implementació de cada prestació i l’efecte que 
provoca cadascuna d’elles en la reducció de la pobresa i de 
la desigualtat d’ingressos. Per tant, en el cas de la prestació 
complementària de garantia de rendes metropolitana, es 
pot contraposar el seu cost amb la referència de despesa 
actual en les prestacions que es plantegen substituir. Per 
tal de mesurar l’efecte de les diferents prestacions en 
la reducció de la desigualtat d’ingressos i de la pobresa, 
s’analitzen indicadors estàndards calculats abans i després 
de transferir els ingressos que proporcionen les diferents 
ajudes. En aquest sentit, com a indicadors representatius 
de la pobresa, es treballa amb la taxa de risc de pobresa 
moderada (60% de la mediana dels ingressos de la llar) i la 
taxa de pobresa severa (40% de la mediana dels ingressos 
de la llar). Cal dir que, en la mesura que els dos indicadors 

les prestacions dissenyades, els llindars de risc de pobresa 

la desigualtat en la distribució de renda i dona més pes en 
el càlcul a la prevalença de la població amb rendes baixes9. 

8. Escenari previst per la llei per a l’any 2020.

9. uan es calcula amb el paràmetre 1.

Taula 1. Indicadors de risc de pobresa i desigualtat abans i després de transferències d’assistència social i habitatge.  
Àrea metropolitana de Barcelona, 2016

  

Després de totes les transferències socials 18,4 0,311 30,1 0,190

Abans de prestacions d’assistència social i d’habitatge 18,9 0,327 30,2 0,207

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i Idescat).  
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De la mateixa manera que l’índex de Gini, el seu valor 

de 0 i màxima quan té un valor d’1.  

2.1 Fase 1: l’escenari simulat del desplegament de  
la renda garan da de ciutadania a l’ rea metropolitana  
de Barcelona 
L’aprovació al Parlament de la llei 14/2017, de 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania10

rendes a Catalunya. De facto, la Generalitat de Catalunya 
s’erigeix com a responsable “d’assegurar els mínims d’una 
vida digna a les persones i les unitats familiars que es 
troben en situació de pobresa, per promoure llur autonomia 
i participació activa en la societat”11. D’aquesta manera, 
la Generalitat de Catalunya reprèn la responsabilitat 
que, en el context de crisi, va defugir excloent del 
programa de rendes mínimes totes les persones amb una 
problemàtica de naturalesa laboral. En el marc de la nova 
llei, la prestació es reconeix com a dret subjectiu, elimina 

decret de l’any 201112— i eleva les quanties de la prestació 
respecte a l’RMI. 

En aquest nou context, s’entén que les prestacions 
d’urgència social, tal com s’han anat desenvolupant 
en termes de volum i caràcter estructural, deixarien de 
tenir sentit en primera instància. És des d’aquest punt de 
vista que en aquest exercici no es consideren aquestes 
transferències d’assistència social. Això provoca també, de 
partida, un efecte homogeneïtzador al si de la metròpoli 
de Barcelona, que elimina la diversitat de criteris respecte 
a l’elegibilitat i la intensitat protectora dels municipis 

metropolitans. Pel que fa a la complementarietat i la 
compatibilitat dels ingressos derivats de prestacions i de les 
rendes del treball amb l’RGC, a l’exercici s’ha optat per una 
interpretació àmplia. Pels perceptors d’ajuts estatals d’atur i 
pels perceptors de pensions contributives i no contributives 
de la Seguretat Social d’import inferior al valor de l’IRSC 
vigent, la llei sí que preveu el dret a un complement que els 
permeti arribar a la quantia que estableix l’RGC13. En canvi, 
pel que fa a les rendes del treball, malgrat que la legislació 
només preveu la compatibilitat i la complementarietat de 
l’RGC amb les rendes derivades del treball a temps parcial 
i, inicialment, només per a les famílies monoparentals, en 
aquest exercici sí que s’han considerat compatibles en totes 
les situacions. De fet, aquest constitueix un dels aspectes 
més crítics d’aquesta llei. Alguns autors consideren que 
aquest criteri és una oportunitat perduda respecte a la 
“trampa de la pobresa” (Noguera, 2017) i s’adverteix que 
els costos podrien ser encara més alts en la mesura que les 
llars que perceben ingressos del treball per sota del llindar 

podrien renunciar completament a treballar o podrien 
mirar d’obtenir els ingressos igualment sense declarar-los 
(Fusté, 2017). 

l’accés a l’RGC, la població elegible se selecciona 

10. DOGC, Núm. 7418 de 24.7.2017.

11. Article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia. 

12. Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 
de juliol, de la renda mínima d’inserció.

13. La llei també preveu la compatibilitat amb les prestacions derivades de la 
llei de dependència i les beques de transport i menjador escolar. 
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exclusivament sota aquests paràmetres: la població de la 

euros anuals14. Aquest import, considerant la composició 
de les llars15, es correspon també amb la quantia màxima 
prevista per l’RGC, incloent la prestació complementària 
d’activació i inserció. Per tant, aquest és l’import que es 
proporciona en la simulació a la població elegible sense 
cap tipus d’ingrés, que aproximadament representa el 5% 
del conjunt de la població metropolitana. En el cas que 
existeixin ingressos (de qualsevol tipus), l’import assignat 

Aquesta metodologia de càlcul és similar a la feta per Fusté 
(2017) per al conjunt de Catalunya. Cal advertir també que 
les dades d’ingressos amb les quals es treballa en aquest 
article corresponen a l’any 2015; per tant, els resultats fan 
referència a la situació d’aquell any i no són extrapolables 
a cap altre context, ja que s’haurien de revisar tots els 
paràmetres de la simulació.

D’acord amb totes aquestes consideracions, els perceptors 
potencials de l’RGC conformen el 5,1% de la població 
metropolitana, és a dir, el 7% de la llars residents a la 
metròpoli de Barcelona (taula 2). Tal com es pot observar 

l’extrem inferior de la distribució, de manera que es troba 

14. Els valors dels llindars s’expressen de manera il·lustrativa per a les llars 
unipersonals. No obstant això, el càlcul del llindar s’ha fet d’acord amb el 
que estableix la Llei 13/2006 i que recull també la normativa de l’RGC: la 
valoració de la situació de necessitat d’acord amb l’IRSC estableix que la 
quantia d’aquest s’incrementa un 30% per cada membre de la unitat familiar 
o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos’ (art. 15 Llei 
13/2006). Tanmateix, la quantia de l’IRSC fixa es periòdicament a la Llei de 
pressupostos de la Generalitat, però no s’ha actualitzat des de l’any 2010. 

15. Es pren com a referència la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, a la 
quantia X de la prestació, s’afegeix el 0,5 d’X per al segon membre de la llar i 
el 0,15 d’X del 3r al 5è membre de la llar. 

de Barcelona, 2016

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i 
Idescat).
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a una distància considerable respecte al llindar de risc de 
pobresa moderada de l’àrea metropolitana de Barcelona, 

16.  

El cost estimat del desplegament complet de l’RGC a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, segons els criteris adoptats 
en aquesta simulació, ascendeix a 452,4 milions d’euros 

a la despesa real executada el mateix any en concepte 
de l’RMI (aproximadament 40 milions d’euros). Per tant, 
aquesta seria una aproximació a la magnitud de l’esforç 
econòmic que ha de fer la Generalitat de Catalunya, 
només per implementar l’RGC en l’àmbit metropolità de 
Barcelona. No obstant això, en perspectiva comparada, 
aquest nivell de despesa (l’estimat) encara se situa lluny de 
l’executat, per exemple, pel programa de renda de garantia 
d’ingressos del País Basc. En aquest sentit, la despesa per 
habitant l’any 2015 es va situar en 225,6 €, mentre que amb 
aquesta estimació feta de l’RGC, la despesa per habitant 
metropolità tot just arriba als 140 €. 

reducció de la pobresa i la desigualtat d’ingressos a l’àrea 

metropolitana de Barcelona, val a dir que el desplegament 
simulat de l’RGC es mostra efectiu a l’hora de millorar 
lleugerament la situació de la població amb rendes més 
baixes. És a dir, que el seu efecte es nota principalment, en 
la reducció de població en risc de pobresa severa o en la 
reducció de la desigualtat mesurada per l’índex d’Atkinson. 
Però, en canvi, té uns efectes molt més limitats en el descens 
de la taxa de risc de pobresa moderada i de la desigualtat 
general mesurada a partir de l’índex de Gini (taula 3). 

La taxa de risc de pobresa severa després d’implementar 
l’RGC es redueix gairebé tres punts percentuals, mentre 
que la proporció de població en risc de pobresa moderada 

com a prestació, no s’espera que pugui tenir cap impacte en 
aquest sentit, per mínim que sigui. Dit d’una altra manera, 
en la mesura que tant els criteris d’elegibilitat com la quantia 
de la prestació s’estableixen en relació amb l’IRSC i aquest 
està per sota del llindar del risc de pobresa moderada, resulta 
impossible que cap persona se situï per sobre d’aquest 

16. Es tracta del llindar per a una llar unipersonal i es calcula com el 60% de 
la mediana dels ingressos equivalents de la població.

Taula 3. Indicadors de pobresa i desigualtat abans i després del desplegament de la renda garantida de ciutadania. Àrea metropolitana de Barcelona, 2016 

   
 

 (60% mediana) (40% mediana) (milions euros)

Abans de prestacions  
Assistència social i habitatge 18,9 7,0 0,302 0,207 –

Després de la renda garantida  
de ciutadania (100%) 18,9 4,3 0,293 0,139 452,4

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i Idescat).  
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llindar després d’haver rebut l’RGC. Encara menys a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, on el llindar de risc de pobresa 
és més elevat que al conjunt del territori català17. 

Per tant, tot indica que l’únic efecte que es pot esperar 
del desplegament total de l’RGC a l’àmbit metropolità 

de pobresa severa. No obstant això, cal assenyalar també 
que aquest efecte podria ser més elevat si els criteris 
d’elegibilitat i la quantia de la prestació fossin més 
sensibles amb la composició de les llars, ja que el disseny 
actual penalitza especialment les llars més nombroses. 
En tot cas, deixant al marge aquestes febleses del disseny 
concret de l’RGC, s’ha de dir que aquest esquema no és 
gaire diferent del que aconsegueixen altres programes 
similars de l’entorn internacional més proper. En gran 
part dels països europeus els programes de garantia de 

la situació de pobresa, essent principalment efectius en 
la reducció de la intensitat de la mateixa, tot i que amb 
diferències evidents entre països (Frazer i Marlier, 2009; 
Figari et al., 2013; Barbier, 2017).

2.2 Fase 2: l’aplicació d’una prestació metropolitana de 
garan a de rendes complement ria a l’RGC
La proposta d’una prestació complementària a l’RGC per 

arribant allà on previsiblement no ho farà l’RGC, malgrat el 
seu desplegament complet. El segon argument descansa en 
la intenció de generar un instrument redistributiu capaç de 
corregir les desigualtats en el conjunt de la metròpoli.

Per tal de fer la simulació d’aquesta prestació 
complementària metropolitana, es parteix tant en l’àmbit 
metodològic com en el conceptual de l’escenari simulat 
amb anterioritat —la cobertura de l’RGC.  A partir d’aquí, 
es generen tres escenaris. El primer eleva el llindar 
d’elegibilitat d’1 a 1,2 vegades l’IRSC (escenari 1). Els dos 
restants introdueixen un factor diferencial en els criteris 
d’elegibilitat (escenari 2) i també en la quantia de la 
prestació (escenari 3) que s’aplica als diferents municipis 
en funció del cost mitjà de l’habitatge en cadascun d’ells. 
El cost de l’habitatge es pren com a referència del cost de 
vida que ha d’assumir la població de rendes més baixes 
segons el seu lloc de residència a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. En aquest sentit, els municipis metropolitans 

entre la mitjana del preu d’habitatge de lloguer al municipi 
i la mitjana del preu de lloguer al conjunt metropolità 
(ambdues referents a l’any 2016). Així, es distingeixen els 
municipis amb preus d’habitatge alts i els municipis amb 
preus d’habitatge mitjans i baixos18. La idea és introduir 
un efecte compensatori en l’aplicació de la prestació sobre 

17. El llindar de risc de pobresa a Catalunya l’any 2016 és de 10.054 € anuals 
per a una llar unipersonal. 

18. El grup de preus d’habitatge alts (amb ràtios superiors a 1,1) inclou els 
municipis de:  Barcelona, Begues, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Montgat, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern i Tiana.  El grup de preus 
d’habitatge mitjans i baixos (amb ràtios inferiors a 1,1) inclou els municipis 
de:  Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola 
del Vallès, Cervelló, Cornellà de Llobregat Corbera de Llobregat, l’Hospitalet 
de Llobregat, Montcada i Reixac, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, Pallejà, 
el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, 
Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat i Viladecans. 
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municipis amb el cost de vida més elevat. Així, a l’escenari 
2, el mecanisme compensatori només actua en el criteri 
d’elegibilitat, elevant el llindar a 1,5 vegades l’IRSC per a 
la població resident en aquests municipis (per a la resta 
de població el llindar es manté a 1,2 vegades l’IRSC). I a 
l’escenari 3, l’efecte compensatori també es trasllada a la 
quantia de la prestació, assignant el 100% de les quanties 
simulades sobre els residents als municipis amb preus dels 
habitatges més cars i el 80% sobre la resta19.

La consideració del preu de l’habitatge com a proxy 
del diferencial cost de vida arreu de diferents àrees 

anglosaxó ha estat especialment rellevant, sobretot als 
EUA, d’ençà la introducció l’any 2010 com a mesura 
complementària a la comptabilització de la pobresa  

Suplementary poverty mesure— (Yelowitz, 2017), 
però també al Regne Unit, on proliferen estudis sobre 
aquesta qüestió (Tunstall et al., 2013). La incorporació 
del cost de la vida a una mesura de pobresa, ajustant el 

d’alterar conclusions sobre el benestar de les famílies. 
En el cas de la ciutat de Londres, per exemple, la taxa de 
pobresa es duplica en considerar els costos d’habitatge 
(Tunstall et al., 2013). La variació territorial dels preus 
de l’habitatge supera amb escreix la d’altres articles 
de consum, al mateix temps que la despesa associada 
constitueix la partida més elevada del pressupost de 
les llars, especialment per les d’ingressos més baixos 
(Harkness et al., 2009). L’assumpte de fons rau en si  
s’han de destinar més recursos públics a les zones on 
l’habitatge és més costós. 

Barcelona es pot observar com, efectivament, la despesa 
d’habitatge respecte als ingressos anuals de la població 
en risc de pobresa és superior als municipis amb els 
preus d’habitatge més elevats. És a dir, la població pobra 
de municipis com Barcelona o Sant Cugat del Vallès 
suporta una càrrega superior en concepte de despeses 
d’habitatge que els pobres que resideixen a Santa Coloma 
de Gramenet o Barberà del Vallès. Per tant, aquest 

compensatoris que s’han explicat anteriorment i que 
s’apliquen als escenaris 2 i 3. 

19. La diferència de la quantia de les prestacions entre els dos grups de 
municipis es fonamenta al càlcul de la ràtio de la càrrega mediana dels 
municipis amb preus mitjans i baixos respecte a la de preus alts. 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i 
Idescat). 

de la llar. Població pobra (60% de la mediana). Àrea metropolitana de 
Barcelona, 2016
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Pel que fa als resultats, l’escenari 1 evidencia que, en 

anuals), el percentatge de població metropolitana elegible 
passaria a ser del 7,4% (taula 4). Això implica un augment 

cobertura de l’RGC. Els escenaris 2 i 3 mostren que l’efecte 
compensatori segons el preu de l’habitatge dels municipis 
amplia novament la població amb dret a la prestació que es 

escenaris està relacionat amb el volum de la població 

elegible, essent superior als escenaris en què els criteris 
d’elegibilitat són menys restrictius (escenaris 2 i 3). No 
obstant això, en la mesura que la quantia de la prestació 
a l’escenari 3 penalitza la població elegible del grup de 
municipis amb preus d’habitatge mitjans i baixos, el cost 
disminueix lleugerament respecte a l’escenari 2. 

Respecte als efectes en termes de cohesió social (taula 5), 

de la pobresa moderada a partir de la injecció de quanties 

 Població potencialment Població potencialment Llars potencialment  Llars potencialment 
 

 (Absoluts-milers de persones) (%) (Absoluts-milers del lars) (%)

Escenari 1  233,9 7,4 140,7 10,7

Escenari 2 330,6 10,5 197,6 15,1

Escenari 3 330,6 10,5 197,6 15,1

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i Idescat).  

Taula 5. Taxa de pobresa (60% mediana) i cost segons quantia gradual de la prestació i escenaris. Àrea metropolitana de Barcelona, 2016  

 Quantia de la prestació      

 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

 0 18,9 18,9 18,9 -    -    -   

 500 18,9 18,7 18,7 87,0 123,1 116,0

 1.000 18,9 18,4 18,4 174,0 246,1 231,9

 1.500 18,9 17,8 17,8 261,1 369,1 347,9

 2.000 18,2 17,0 17,3 348,1 492,2 463,8

 2.500 17,7 16,5 16,7 435,1 615,2 579,8

 3.000 17,7 15,9 15,9 522,1 738,3 695,7

 3.500 14,7 12,8 14,0 609,1 861,3 811,7

 4.000 14,3 12,4 13,4 696,1 984,4 927,6

 Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i Idescat).  
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anuals mínimes. A l’escenari 1, en canvi, la reducció 

una quantia de 2.000 € anuals. Això s’explica perquè 
la població elegible a l’escenari 1 parteix de nivells de 
renda inferiors que als altres dos escenaris simulats. 
Suposant que al pressupost de la prestació metropolitana 
complementària es destinessin els 180 milions d’euros 
que aproximadament estan destinant actualment els 
municipis metropolitans a prestacions d’assistència social 
i d’habitatge, la quantia anual es podria situar en uns 
1.000 € per llar (83 € mensuals). Amb aquesta quantia, la 
pobresa moderada a l’escenari 1 no s’alteraria, mentre que 

als escenaris que tenen en consideració el cost de vida 
diferencial arreu de la metròpoli es reduiria lleugerament, 
d’un 18,9% a un 18,4%. 

Tanmateix, l’impacte més apreciable de la prestació 
metropolitana complementària es produeix novament en 
la reducció de la pobresa severa. Així, en aquesta forquilla 
de complement a l’RGC de 1.000 € anuals, la població amb 
ingressos inferiors al 40% de la mediana passaria del 4,3% 
al 3,1% (escenari 1) i al 2,4% per als escenaris 2 i 3. Tal com 
es va assenyalar anteriorment, en aquest cas, el descens 
de la pobresa tant moderada com severa seria també més 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i Idescat). 
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acusat si la quantia de la prestació fos més sensible a la 
composició de les llars20.   

Pel que fa a l’impacte de la prestació metropolitana 
complementària en el decreixement de la desigualtat al 
si de la metròpoli, ressalten dos aspectes. En primer lloc, 
l’índex d’Atkinson segueix essent més sensible que l’índex 
de Gini, i mostra una variació més elevada en qualsevol dels 
escenaris. En segon terme, l’escenari 2 sembla que és més 
efectiu en la reducció de la desigualtat. És a dir, l’escenari 
que introdueix el mecanisme de compensació només en 
el criteri d’elegibilitat, però manté les quanties al mateix 
nivell. Això sense tenir en compte un límit pressupostari 
clar. Ara bé, si es pren com a referència la despesa destinada 
actualment als ajuts d’urgència social per part dels 
municipis (1.000 € anuals com a quantia de la prestació), les 
diferències entre els diferents escenaris són mínimes.

la prestació hipotètica complementària metropolitana 

més cars de la metròpoli, només en els criteris d’elegibilitat 
(escenari 2). Però això, sempre que aquesta prestació 
comptés amb un pressupost més elevat que el que 
actualment destinen els municipis metropolitans als ajuts 
d’urgència social (180 milions d’euros anuals). Ara bé, si el 
pressupost de la prestació complementària metropolitana 
es quedés als nivells de la despesa actual, no hi hauria 

3, amb els quals s’obtindrien clarament millors resultats que 

20. En aquests escenaris s’ha seguit la mateixa metodologia que la utilitzada 
per simular el desplegament de l’RGC. 

Taula 6. Indicadors de desigualtat i cost segons quantia gradual de la prestació i escenaris. Àrea metropolitana de Barcelona, 2016  

         

  Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

 0 0,293 0,293 0,293 0,139 0,139 0,139 -     -      -    

 500 0,291 0,290 0,291 0,136 0,135 0,136  87,0  123,1  116,0  

 1.000 0,289 0,288 0,288 0,133 0,132 0,133 174,0  246,1  231,9  

 1.500 0,287 0,285 0,286 0,131 0,129 0,130 261,1  369,1  347,9  

 2.000 0,286 0,283 0,283 0,129 0,126 0,127 348,1  492,2  463,8  

 2.500 0,284 0,280 0,281 0,127 0,123 0,125 435,1  615,2  579,8  

 3.000 0,282 0,278 0,279 0,125 0,121 0,122 522,1  738,3  695,7  

 3.500 0,281 0,276 0,277 0,123 0,119 0,120 609,1  861,3  811,7  

 4.000 0,279 0,274 0,275 0,121 0,117 0,118 696,1  984,4  927,6  

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida, 2016 (INE i Idescat).  

Quantia de  
la prestació  

(€ anuals)
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amb l’escenari 1. Cal afegir, però, que, d’una manera o d’una 
altra, amb aquest nivell de pressupost (l’actual) l’únic efecte 
que s’aconseguiria seria reduir la intensitat de la pobresa.  

Conclusions
La reducció de la desigualtat socioeconòmica a la metròpoli 
de Barcelona només serà possible si la problemàtica 
s’aborda des d’una perspectiva metropolitana. En aquesta 
línia, s’han de construir eines que superin i corregeixin 

de les polítiques municipals en l’àmbit metropolità. Ara, 
amb l’aprovació de l’RGC, s’estableix a Catalunya un 
nou punt de partida des del qual avançar en la garantia 
d’ingressos de la població de forma homogènia des d’una 
escala supramunicipal. Però, i si a l’àrea metropolitana de 
Barcelona es destinessin els recursos dels ajuts d’urgència 
social municipals a dotar de pressupost una prestació de 
garantia de rendes complementària de caràcter metropolità 
que arribi allà on no pugui arribar l’RGC? Aquest és 
l’exercici que s’ha desenvolupat en aquest article simulant 
els possibles costos i efectes que es podrien derivar d’una 
prestació d’aquest tipus, tot tenint en compte diferents 
criteris en el seu disseny.

Els resultats evidencien que l’aspecte fonamental 
per guanyar efectivitat en favor de la cohesió social 
metropolitana passa lògicament per incrementar la despesa 
pública en matèria de garantia de rendes. Però, el que 
resulta més interessant és que si es pren com a límit de 
referència el pressupost total que actualment destinen 
els consistoris metropolitans a ajuts d’urgència social 
—el qual permetria establir una prestació metropolitana 
complementària a l’RGC d’uns 1.000 € anuals per 

d’elegibilitat segons els preus de l’habitatge dels municipis, 
tot mantenint la mateixa quantia a tot l’àmbit metropolità. 

Per tant, sembla que introduir en el disseny d’una prestació 
d’aquest tipus elements que mostrin sensibilitat en 
relació amb la diversitat del cost de vida municipal, però 
mantenint, alhora criteris d’homogeneïtat territorial en 
la seva implementació metropolitana (quantia), és una 
qüestió que pot fer reduir la desigualtat en el conjunt de la 

resulta fonamental és progressar cap a un model avançat 
de política social metropolitana que generi dinàmiques 
redistributives entre els diferents municipis.
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Fons extraordinari  
per a ajuts d’urgència 
social per a infants de 
0-16 anys 
Avaluació (2015 i 2016). Barcelona

Jaume Blasco1 i Federico A. Todeschini2 

Paraules clau: infància, pobresa infantil, ajuts a les 
famílies, avaluació

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, l’any 2015, 
una convocatòria d’ajuts d’urgència social per a infants 
en situació de pobresa, consistent en una subvenció de 

en una targeta moneder utilitzable per a despeses en 
alimentació, material escolar, higiene i roba. En aquest 
article descrivim les característiques d’aquest ajut i 
n’avaluem els resultats per a les convocatòries dels anys 
2015 i 2016. Sobre la base d’un càlcul propi del llindar 
de pobresa de la ciutat de Barcelona basat en dades 
tributàries obtingudes per l’Ajuntament, estimem la 
cobertura de l’ajut sobre el conjunt d’infants en risc de 
pobresa i de pobresa severa, la reducció del nombre 
d’infants en risc de pobresa i la reducció de la bretxa de 
pobresa. Igualment, descrivim els atributs dels perceptors 
i analitzem la distribució territorial de l’ajut entre 
districtes i barris de la ciutat. 

Introducció
A Catalunya, el risc de pobresa infantil es troba entre els 
més alts de l’entorn europeu, amb un 24,0% d’infants i 
adolescents que viuen sota el llindar del risc de pobresa 
l’any 2016, això és, que habiten en llars amb ingressos 
inferiors al 60% de la mediana catalana. El risc de pobresa 
infantil és notablement més alt que el de la població de 18 
a 64 anys (19,0%), i, sobretot, que el de les persones de més 
de 65 anys (15,0%). La taxa de risc de pobresa en les llars 

al 40,4% 3.

1. Analista de polítiques públiques
2. Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
3. Basat en les dades d’IDESCAT, Enquesta de condicions de vida 2016.
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A la ciutat de Barcelona, aquesta situació es concreta l’any 
2015 amb un 31,2% d’infants de menys de 16 anys en risc 
de pobresa, i un 14,1% en risc de pobresa severa, la qual 
cosa correspon a 65.833 i 29.728 infants, respectivament, 
prenent com a llindars de referència el 60% i el 30% de la 
renda neta mediana de la ciutat. Per a llars d’una persona, 
aquests llindars se situen en 10.450,0 € i 5.025,0 € anuals4. 

els llindars són de 21.945,0 € i 10.552,0 € nets.

Això no obstant, aquests indicadors de risc de pobresa 

renda, més que no pas el percentatge de llars que no poden 
assolir uns estàndards mínims de vida. Per complementar-
los, la taxa AROPE combina criteris de renda amb altres 
criteris de carència material i exclusió social. Seguint aquest 
indicador, s’estima que l’any 2016 hi havia a Catalunya 
un 25,1% d’infants i adolescents en situació de pobresa. 
Entre aquests menors, un 6,0% del total es trobaven en 
una situació de privació material severa, una categoria que 
es refereix als infants que no disposen de 4 o més ítems 
d’una escala de 9, que inclou ítems bàsics tals com no poder 
atendre despeses imprevistes, no poder mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada durant els mesos freds, o no 
poder fer vacances fora de casa almenys una setmana a l’any 5.

El Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona del 

preguntes en què es basa AROPE. Hi destaca que un 27,9% 
dels menors de la ciutat vivien en llars que es declaren 

mes”, un percentatge que corresponia el 49% en el cas de 
les famílies monoparentals. Concretament, un 13,4% de les 

llars amb menors reconeixia a l’enquesta haver tingut algun 
endarreriment l’any anterior a l’hora de pagar l’import 
mensual del lloguer o la hipoteca (un 20,5% en el cas de les 
llars monoparentals). El Baròmetre indicava, igualment, 
que on hi havia més prevalença de la pobresa infantil era a 
Barcelona respecte a Catalunya.  Concretament, el 14,2% 
dels menors de 16 anys a la ciutat habitaven en llars amb 
carència material severa, per un 8,7% a Catalunya i un 9,6% 
a Espanya (dades del 2014). 

D’entre els resultats del Baròmetre del 2014 cal destacar, 
igualment, que l’1,4% de menors de la ciutat vivia en llars 
on no es podien permetre un àpat de carn, pollastre o peix 
(o l’equivalent per a vegetarians) cada dos dies, i el 6,6% 
declarava que no es podia permetre comprar roba que no 
fos de segona mà. Més recentment, l’informe “La salut i els 
seus determinants en l’alumnat adolescent de Barcelona”, 
del 2016, revela que el 10,4% dels alumnes de 2n d’ESO 
de la ciutat i el 12,6% dels de 4t d’ESO manifesten que 
“algunes vegades” o “sempre/sovint” van a l’escola o a 
dormir amb gana perquè a casa seva no hi ha prou menjar.

Aquestes elevades taxes de pobresa infantil (en comparació 
amb altres grups d’edat i amb altres països) s’expliquen, 
d’una banda, pels elevats nivells d’atur i ocupació 
inestable i precària (el Baròmetre del 2014 mostrava que 
en un 8,1% de les llars amb infants de Barcelona cap dels 

4. Calculats sobre la base de la “matriu de llars de Barcelona per tipus de llar 
i trams de renda neta disponible” que l’Agència Tributària va facilitar a l’Àrea 
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb informació agregada, per 
tipologies de llar, dels ingressos nets de totes les llars de la ciutat en l’exercici 
fiscal del 2015. 

5. Basat en les dades d’IDESCAT, Enquesta de condicions de vida 2016.
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progenitors tenia feina). D’altra banda, per un sistema de 
protecció de la infància que no és universal (a diferència 
d’altres països europeus), i es basa en prestacions que 
només cobreixen les famílies amb llindars de renda molt 
baixos (i, per tant, deixen fora bona part de la població 
en risc) i que, generalment, proveeixen ajuts de quantia 

pobresa. Les dades de l’Enquesta de condicions de vida del 
2015 mostren que les transferències socials (que inclouen 
tant prestacions contributives com ajuts no contributius) 
impacten poc en la reducció de la taxa de risc de pobresa 
d’infants i adolescents a Catalunya, en comparació amb la 
resta de grups d’edat.  Així, la reducció de la pobresa que 
aconsegueixen les transferències socials en el grup d’edat 
0-17 se situa en 6,1 punts percentuals, per 14,3 punts 
percentuals del grup de 18-64 anys i 73,2 punts percentuals 
en les persones de més de 65 anys.

Els ajuts d’urgència social de l’Ajuntament de Barcelona

d’infants i adolescents en situació de necessitat, de manera 
que la situació familiar no comporti impediments per a 
cobrir necessitats bàsiques imprescindibles en matèria 
d’alimentació, higiene i material escolar”, l’Ajuntament 
de Barcelona va aprovar el desembre del 2014 un “pla de 
rescat social”, amb una dotació de 20 milions d’euros en el 
pressupost del 2015, dels quals 9,2 milions es van destinar 
a una convocatòria d’ajuts per a infants en situació de 
pobresa, que inicialment havia d’abastar 7.500 infants i 
joves de 0 a 16 anys en risc d’exclusió social.

El fons es va concretar en una subvenció de 100 € 
mensuals per a un període d’un any, concretada en 

una targeta moneder no nominativa utilitzable per a 
despeses en alimentació, material escolar, higiene i 
roba. Concretament, la targeta es podia fer servir als 

econòmiques) d’alimentació, la qual cosa incloïa les grans 
superfícies comercials. En determinats comerços, a més, 
s’oferien descomptes i ofertes especials als portadors 
de la targeta. Les famílies estaven obligades a desar els 
tiquets per a una eventual inspecció sobre la naturalesa 

d’exclusió, per la qual cosa una mateixa família podia 
acumular tantes targetes com menors a càrrec tingués. La 

com ara els ajuts de menjador escolar o la renda mínima 
d’inserció (RMI). 

Durant el primer any, els criteris de selecció dels 

d’iniciar el fons amb caràcter d’urgència, i, per tant, reduir 
al màxim els temps de comprovació de mitjans econòmics 
dels candidats. Per aquest motiu, es van seleccionar dos 
criteris de comprovació immediata que fossin indicatius 
del risc d’exclusió social i de renda baixa: en primer lloc, 
l’existència d’un informe social dels serveis i socials 

menjador escolar, la qual cosa implicava, al seu torn, tenir 
una renda inferior a un determinat llindar (per exemple, 
per sota dels 16.451 € anuals per a una família de quatre 

principi de la implantació de l’ajut ja havien mostrat que 
tenien alguns inconvenients: de primer, que les llars amb 
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informe social eren les que combinaven el risc d’exclusió 
social amb el fet d’haver-se adreçat voluntàriament  
als serveis socials, les quals constituïen un subconjunt  
del total de llars en risc d’exclusió social. I, segon, que hi 
havia situacions en què infants de famílies per sota del 
llindar de renda de les beques de menjador podien no 
ser perceptors de la beca: per exemple, els infants de 0 
a 3 anys no escolaritzats, els estudiants d’ESO, o els qui 
dinaven a casa. 

La cerca de candidats per al programa es va dur a terme 

de les bases de dades dels serveis socials municipals, 
d’una banda, i de les beques de menjador, de l’altra. Si bé 

previsiblement per haver canviat de domicili, d’altres 

es tractava de germans de 0 a 3 i de 12 a 16 anys dels 

que complien els criteris però que, per error, o perquè no 
eren usuaris de serveis socials, no havien rebut la carta. 
Diverses famílies, en conèixer l’existència de l’ajut, van 

esdevenir, per tant, nous usuaris de serveis socials. Els 

aproximadament uns 2.500 infants de famílies amb 
informe dels serveis socials que complien els criteris de 
renda de la beca de menjador però que no la percebien, 
dels quals una part va reclamar percebre l’ajut. En aquest 
procés, es van exhaurir els 7.500 ajuts previstos, i algunes 

es va produir un cop constituït el nou govern de la ciutat, 
el setembre del 2015. En el conjunt de convocatòries i 
ampliacions del 2015, l’ajut va atendre 11.015 infants.

L’any 2016 l’ajut es torna a convocar amb una dotació inicial 
10,8 milions d’euros, tot i que la partida inicial es va ampliar 
per donar cobertura a tota la demanda que complia els 

mantenir en els 100 € mensuals per infant i/o adolescent a 
càrrec i, malgrat que la convocatòria es va retardar a mitjans 
d’any, l’ajut es va concedir amb efectes retroactius en data 
d’inici 1 de gener de 2016, si en aquella data es complien els 
requisits per percebre’l. A diferència de l’any anterior, els 
imports corresponents als mesos anteriors a la concessió 
de l’ajut es van prorratejar en els mesos successius. Es va 
mantenir l’obligatorietat de dedicar l’ajut a alimentació, 

l’atorgament d’un títol de transport als adolescents de 15 

de desplaçaments en tots els mitjans de transport públic, 
durant 90 dies consecutius des de la primera validació 
(T-jove) i dins la zona tarifària on residissin.

El principal canvi amb relació a la convocatòria del 2016 
es va produir en el dispositiu d’accés, ja que en lloc de 
vincular l’elegibilitat per a l’ajut d’emergència social a 
la percepció d’un ajut de menjador, es van establir a la 
convocatòria uns topalls de renda per unitat familiar propis 
(si bé coincidents amb els de l’ajut de menjador), talment 

la comprovació de les seves dades tributàries, cosa que 
l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) va fer 
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Tributària espanyola. 

professionals de serveis socials fent una prospecció prèvia 

ex ante les unitats familiars que complien els criteris de 
vulnerabilitat i no requerir-los; per tant, una valoració 
addicional per poder percebre l’ajut. Aproximadament 
12.000 famílies amb menors van rebre una carta en què 
se’ls comunicava la convocatòria de l’ajut i se’ls facilitaven 

per correu ordinari. La convocatòria estava igualment 
oberta a persones que no fossin prèviament usuàries de 
serveis socials, si bé prèviament calia que obtinguessin 
l’acreditació de la situació de fragilitat familiar dels serveis 

Barcelona del 27 de juny al 25 de juliol (30 dies naturals). 

correu electrònic, juntament amb la informació sobre on es 
podia recollir la targeta. 

Els principals requeriments que constaven a la 
convocatòria del 2016 per poder accedir a l’ajut eren estar 
empadronats a la ciutat de Barcelona en data 1 de gener 
de 2016 i haver-hi residit al llarg de tot l’any 2016 sense 
interrupcions; i disposar d’una valoració social acreditativa 
de la situació de necessitat elaborada pels serveis socials 
de Barcelona que, com hem dit, per als qui eren usuaris de 
serveis socials amb anterioritat a l’anunci de l’ajut s’havia 
dut a terme mitjançant una consulta al sistema informàtic. 

Les persones no usuàries que complissin els criteris de 

marc d’una atenció social, dins del termini d’un mes entre 

El document per fer la valoració social estava compost pels 
ítems següents: composició i estructura familiar; situació 
laboral; situació residencial; salut i altres circumstàncies 
especials. Un cop “analitzades les dades i valorada la 
situació de la unitat de convivència”, els i les professionals 
de serveis socials havien d’acreditar o no acreditar “que 

troben en situació de fragilitat social”. En tercer lloc, calia 
que els infants formessin part d’una unitat familiar amb un 
nivell de renda personal inferior a un determinat topall. El 
llindar de renda màxima disponible per a la unitat familiar 
mínima (un adult i un infant) es va establir en 1,5 vegades 

a dir, 11.951,60 € anuals. Aquest topall s’incrementava en 

la unitat familiar mínima) per cada membre computable 
addicional (infant o adult). Aquest criteri és el mateix que 
se segueix en les convocatòries dels ajuts de menjador. 

La cobertura dels ajuts
La primera qüestió que ens plantegem en aquest article és 
quants infants i adolescents van percebre l’ajut d’urgència 
social, i esclarir quin percentatge representen respecte al 
conjunt d’infants i adolescents en risc de pobresa de la 
ciutat6.

6. Aquest article es basa en les avaluacions efectuades per Ivàlua sobre les 
convocatòries dels ajuts dels anys 2015 i 2016. El text complet d’aquestes 
avaluacions està disponible a www.ivalua.cat. 
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Concretament, l’any 2016 es van atorgar 19.213 ajuts 
urgència social. Això implica un creixement del 74,4% 
respecte als 11.015 que es van atorgar l’any 20157.  Els 

del total de menors de 16 anys que hi havia empadronats 
a Barcelona en data 1 de gener de 20168.L’any 2015 havien 
constituït un 5,1% dels infants empadronats. Els ajuts 
del 2016 es van distribuir entre un total d’11.061 unitats 
familiars diferents (amb una mitjana d’1,74 ajuts per 

familiars (1,70 ajuts per llar). Per tant, en termes d’unitats 

De mitjana, l’ajut va ser el 2016 de 1.168,8 € anuals per 
infant i de 2.030,2 € per unitat familiar, amb una despesa 
total de 22.455.860,0 €. L’any 2015 la despesa havia estat 
d’aproximadament 11,2 milions d’euros, un increment del 
100,5%, la qual cosa implica que, a més del nombre d’ajuts, 
s’havia incrementat també la quantia mitjana per infant (de 
995,6 € a 1.168,8 €). Això es deu al fet que l’any 2015 es va 
produir una discontinuïtat en l’atorgament de l’ajut, atès 

a la constitució del nou consistori, ja al darrer trimestre. 

percebre ajuts que no abastaven els 12 mesos de l’any.

Per poder estimar la cobertura amb referència a la població 
objectiu, és a dir, el conjunt d’infants i adolescents en risc 
de pobresa i privació material, cal determinar abans quants 
menors de 16 anys es troben en aquesta situació. Per fer-ho, 
hem calculat el llindar de risc de pobresa de la ciutat sobre 
la base de la “matriu de llars de Barcelona per tipus de llar 
i trams de renda neta disponible” que l’Agència Tributària 

va facilitar a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb informació agregada, per tipologies de llar, 
dels ingressos nets de totes les llars de la ciutat en l’exercici 

Seguint el criteri convencional pel qual el “llindar de risc 
de pobresa” (és a dir, els ingressos per sota dels quals es 
considera que una llar és en risc de pobresa) se situa en el 
60% de la renda mediana equivalent de la ciutat i el “llindar 
de risc de pobresa severa” en el 30%, hem estimat que 
aquests llindars se situen en els 10.450,0 € i 5.025,0 € 
anuals, respectivament. Aquests llindars corresponen a 
les llars formades per una sola persona adulta, i s’han 

nombre i l’edat dels membres que habiten a la unitat 
familiar. Aplicant l’escala d’equivalència de l’Organització 
per la cooperació i desenvolupament econòmic (OCDE) 

de dos adults i dos menors menors de 14 anys, per exemple, 
és de 21.945,0 € nets9.Cal destacar que aquest llindar és 
lleugerament superior al que l’Idescat estima per al conjunt 
de Catalunya sobre la base de l’Enquesta de condicions de 
vida (ECV) (9.667,3 €, l’any 2015, per una persona).

Sobre la base d’aquests llindars, estimem que l’any 2016 hi 
havia a la ciutat de Barcelona 41.806 unitats familiars amb 

7. La dada del 2015 prové de l’informe d’avaluació dels ajuts del 2015, basat 
en els registres administratius de l’ajut. Això no obstant, en notes de premsa de 
l’Ajuntament es va informar que el total d’ajuts atorgats el 2015 va ser 10.921, 
això és, 80 ajuts menys. 

8. Dades del padró extretes de www.bcn.cat/estadistica.

9. Concretament, es multipliquen per un factor d’1 + 0,5* (membres de 14 o 
més anys-1) + 0,3* (membres de menys de 14 anys).
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menors de 16 anys en risc de pobresa, en les quals habitaven 
65.833 infants i adolescents. Entre elles, n’hi havia 18.377 
en risc de pobresa severa, en les quals hi habitaven 29.728 
infants i adolescents10.Això implica que un 31,2% d’infants i 
adolescents de la ciutat es trobaven en risc de pobresa; i un 
14,1% en risc de pobresa severa (taula 1).

Seguidament, hem determinat la proporció d’ajuts 
d’urgència social que, efectivament, es van assignar a 
unitats familiars i infants que es trobaven en cadascuna 
de les categories de risc de pobresa. Atès que l’ajut 
d’emergència està condicionat a un topall de renda vinculat 

la correspondència és molt elevada pel llindar de risc de 
pobresa (que és superior a l’IRSC): un 99,9% dels infants 

infants es trobaven en risc de pobresa severa (taula 2).

Combinant ambdues estimacions (el nombre d’unitats 
familiars i infants que es trobaven en risc de pobresa 
a Barcelona, segons els dos llindars, i la proporció dels 

pobresa), estimem que l’ajut d’urgència social del 2016 va 
donar cobertura a un 29,1% dels infants en risc de pobresa 
de la ciutat i a un 49,9% dels infants en risc de pobresa 
severa de la ciutat (taula 3).

Tot i que l’ajut va atènyer una proporció considerable de la 

el 50% en el cas de menors de 16 anys en pobresa absoluta, 

limitada: van restar aproximadament 15.000 infants en risc 
de pobresa severa sense rebre l’ajut, mentre que hi havia 

uns 4.300 infants en situació de pobresa no severa que el 
van percebre. Atès que el 2016 es va concedir l’ajut a tots 

10. La matriu de llars de Barcelona per tipus de llar i trams de renda neta 
disponible conté informació per a infants de fins a 13 anys i adolescents de  
14 a 18. Hem emprat l’Enquesta de condicions de vida (ECV) per estimar la 
proporció d’infants 0-16 respecte al total de 0-18.

Taula 1. Nombre d’infants i de llars amb infants en risc de pobresa. 2016

   Unitats  

Total 211.025 100,0 -

En risc de pobresa  
(<60% mediana) 65.833 31,2 41.806

En risc de pobresa severa  
(<30% mediana) 29.728 14,1 18.377

En risc de pobresa (<60% mediana)  19.174 99,9

En risc de pobresa severa (<30% mediana) 14.841 77,4

Taula 3. Cobertura de l’ajut d’urgència social (percentatge de població de 
menys de 16 anys en risc de pobresa que percep l’ajut d’urgència social), 
2016

  

En risc de pobresa 
(<60% mediana) 19.174 65.833 29,1

En risc de pobresa severa  
(<30% mediana) 14.841 29.728 49,9
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deure al fet que una part de la població en risc de pobresa 
severa elegible no es va assabentar de l’existència de l’ajut 

Com eren els perceptors de l’ajut d’urgència social del 
2016?

l’ajut per descriure com és la població de perceptors de 
l’ajut d’urgència social. En destaquem tres atributs:

En primer lloc, la renda: de mitjana, la renda familiar 
dels perceptors el 2016 era de 7.065,5 € anuals, i la renda 
equivalent de 3.337,1 € anuals per persona (6.482,8 € i 
3.147,7 €, respectivament, per a l’any 2015). El que resulta 
especialment interessant, tanmateix, és la distribució de 

la renda, amb un pic màxim en els valors propers a zero 

sense renda, i 3.360 ho feien en llars amb renda equivalent 
inferior als 500 € anuals), seguit per una distribució en 
forma de campana amb un màxim situat entre els 2.600 i 

En segon lloc, destaquem la variació més rellevant en la 

entre el 2015 i el 2016: la nacionalitat dels infants. Mentre 

espanyola, el 2016 n’eren el 89,5%, la qual cosa s’explica 
probablement pel canvi en el dispositiu d’accés, basat en 
els ajuts de menjador el 2015 i en la prospecció prèvia dels 
usuaris de serveis socials el 2016.

3.000

2.000

1.000

0

In
fa

nt
s 

be
ne

ci
ar

is

Renda equivalent (OCDE)

0 5.000 10.000 15.000



90 | Barcelona Societat En profunditat

En tercer lloc, l’edat: els infants perceptors de l’ajut 
d’urgència social el 2016 tenien 7,9 anys de mitjana, i eren 
els 8 anys (complerts en data 31 de desembre de 2016) 
l’edat més freqüent. En comparar la distribució d’edats dels 

destaca especialment el baix nombre d’infants de 0 anys 

el moment de la convocatòria poden no haver nascut i 
perquè, si es tracta del primer menor, és menys probable 
que els progenitors coneguin l’existència de l’ajut. Destaca, 
igualment, una menor proporció d’infants de 13 i més anys 

per la connexió entre els ajuts d’emergència i els ajuts de 
menjador l’any 2015 (els ajuts de menjador són molt poc 
freqüents entre l’alumnat d’ESO). En aquest sentit, els 
alumnes que no van accedir l’any 2015 a l’ajut d’urgència 
per la via de l’ajut de menjador l’any anterior podrien 
tenir menys probabilitat de conèixer l’existència de l’ajut 
d’urgència el 2016.

La distribució territorial dels perceptors de l’ajut 
d’urgència social del 2016
Els infants perceptors de l’ajut d’urgència social es 
distribueixen desigualment per la ciutat. Per districtes, l’any 

de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Sant Andreu, 

Finalment, l’Eixample, Gràcia, les Corts i Sarrià - Sant 
Gervasi allotjaven entre el 6,0 i l’1,4% dels perceptors 
de l’ajut (taula 4). Per barris, la concentració més alta de 

total de perceptors), el Besòs i el Maresme (895; 4,7%), i el 
Poble-sec (828; 4,3%). A l’extrem contrari del rang, les Tres 

Torres i Pedralbes destacaven pel fet de ser els únics (d’entre 
els barris amb més de 1.000 infants menors de 16 anys) en 
què hi havia menys de 10 infants amb ajuts concedits.

La distribució territorial del nombre d’ajuts respon, en 
part, al nombre d’habitants de cada districte o barri. Per 
tant, resulta més rellevant conèixer el percentatge dels 
infants i joves de 0 a 16 anys empadronats que reben l’ajut. 
La cobertura concerneix un màxim del 21,6% al districte 
de Ciutat Vella, seguit del 18,1% de Nou Barris i l’11,3% 
de Sants-Montjuïc. Els districtes de Sarrià - Sant Gervasi 
(1,0%), les Corts (2,4%) i l’Eixample (3,5%) són els que 

4). Per barris, destaquen especialment els cinc en què més 

 
de l’ajut d’urgència social, per districtes (2016)

 Infants perceptors  Infants perceptors  
 del districte respecte respecte al  

 
 de la ciutat del districte 

Sarrià - Sant Gervasi 1,4 1,0

Les Corts 1,5 2,4

L’Eixample 6,0 3,5

Gràcia 3,9 4,7

Sant Martí 15,0 8,1

Horta-Guinardó 10,4 8,6

Sant Andreu 11,3 9,7

Sants-Montjuïc 14,1 11,3

Nou Barris 23,0 18,1

Ciutat Vella 13,5 21,6
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Torre Baró (43,5%), Can Peguera (38,4%), Ciutat Meridiana 
(35,3%) i Vallbona (34,1%) al districte de Nou Barris, i Baró 
de Viver (35,1%) al districte de Sant Andreu. Per contra, 
Pedralbes, les Tres Torres, Sant Gervasi - la Bonanova, Sant 
Gervasi - Galvany (al districte de Sarrià - Sant Gervasi) i 
la Vila Olímpica del Poblenou (a Sant Martí) són els únics 
amb menys d’un 1% dels infants i joves de 16 i menys anys 
perceptors de l’ajut (Figura 1). 

Ens preguntem, a continuació, en quin grau les disparitats 
territorials de la cobertura dels ajuts s’expliquen per les 

l’associació entre l’índex de la renda familiar disponible 

(RFD; per barris i per a l’any 2015) i el percentatge 
d’infants i joves empadronats al barri que són perceptors 
de l’ajut d’urgència social el 2016. S’hi observa que, per 
a valors de l’índex de renda familiar superiors a 110, el 
percentatge de perceptors de l’ajut és sempre inferior al 
5%11. Això no obstant, entre els barris amb un índex RFD 
inferior a 100 la variabilitat en la cobertura dels ajuts és 
molt elevada. Destaca, per exemple, el cas de la Guineueta, 
amb un índex de renda familiar disponible del 55,9 i una 
cobertura de només el 4,7%, mentre que a Baró de Viver, 
amb un índex RFD de 60,2, la cobertura de l’ajut ateny el 
35,1%. A la Marina del Prat Vermell, amb un índex RFD de 
36,9, la cobertura de l’ajut és del 18,9%, mentre que a Torre 
Baró, amb un índex de renda superior (47,1), la cobertura 
és del 43,5%. 
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11. Font de les dades sobre la RFD: www.bcn.cat/estadística.

17,07% - 43,51%
 9,28%  - 17,07%
 6,29%  -   9,28%
 3,34%  -   6,29%
 0,3%    -   3,34%

 
de l’ajut d’urgència social, per barris (2016)
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Les possibles explicacions per a aquesta variabilitat són 
múltiples. D’una banda, l’índex RFD captura la mitjana 
de renda del barri, per la qual cosa un mateix valor pot 

molt altes. Per exemple, el barri Gòtic, amb un índex RFD 
del 108,5, presenta una cobertura de l’ajut d’urgència social 
del 14,8%, força més elevada que la de barris amb RFD molt 
menors, ja que a Ciutat Vella hi habiten famílies amb un 
rang de rendes molt divers, incloent-hi moltes de renda molt 
baixa. D’altra banda, també hi ha la possibilitat que una part 
de la variabilitat s’expliqui per les diferències entre barris en 
l’accés a l’ajut, motivades, per exemple, per diferents nivells 
d’ús dels serveis socials anteriorment a l’ajut o de la difusió 
informal –boca-orella– entre famílies de l’existència de l’ajut.

districtes, entre el nombre d’ajuts de menjador concedits 
per al curs 2016-2017 i el nombre d’ajuts d’urgència 
social de l’any 2016. Atès que ambdós ajuts s’adrecen a la 
població infantil i es basen, fonamentalment, en criteris 
de necessitat econòmica i amb topalls de renda idèntics, 
s’esperaria que la correlació fos elevada. Efectivament, 
l’R2 és del 0,88, però hi destaca que dos districtes 
s’allunyen de la recta de regressió: Ciutat Vella, que té 
força més ajuts d’urgència dels que caldria esperar atès 
el nombre d’ajuts de menjador, i l’Eixample, que en té 
menys. Dissortadament, no disposem d’aquesta mateixa 
informació desagregada per barris.

L’impacte de l’ajut d’urgència social sobre el risc de 
pobresa infantil a Barcelona
En aquesta secció ens preguntem sobre l’impacte de l’ajut 
sobre el risc de pobresa infantil a la ciutat, en termes tant 
del nombre d’infants en situació de pobresa com de la 
intensitat de la pobresa dels qui pateixen aquesta condició.

Primerament, l’ajut d’urgència social té un impacte sobre 
el nombre i la proporció d’infants que es troben en risc de 
pobresa. En termes absoluts, l’ajut d’urgència social del 
2016 va fer que 46 infants passessin d’una situació de risc 
de pobresa a una de lliure de pobresa (la qual cosa implica 
una reducció del 0,2% respecte al conjunt d’infants en risc 

van passar d’una situació de risc de pobresa severa a una 
de risc de pobresa (reducció del 15,0%) (taula 5). Per tant, 
els salts de categoria es concentren en els infants més 
pobres, és a dir, els que passen d’una situació de pobresa 
severa (per sota del 30% de la mediana de Barcelona) a 
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una altra de moderada (rendes d’entre el 30 i el 60% de la 

pobresa, la major part dels infants romanen en el mateix 
nivell de pobresa que tenien abans de l’ajut, malgrat que la 
intensitat de la pobresa es redueix, lògicament, en tots els 
casos (taula 5).

Amb relació al conjunt de la població objectiu, és a dir, tots 
els infants i adolescents en risc de pobresa que habiten a 
la ciutat, percebin o no l’ajut, la reducció assolida per l’ajut 
d’urgència social és d’un 0,1% de la població infantil en 
risc de pobresa, i un 7,5% de la població infantil en risc de 
pobresa severa.

Una segona manera d’estimar l’impacte de l’ajut és 
mitjançant la bretxa de pobresa. Aquest indicador suma les 
distàncies entre la renda i el llindar de pobresa (ponderat 
segons el nombre i l’edat dels membres de la unitat 
familiar) de cadascuna de les unitats familiars que es troba 
sota el llindar de pobresa en una població. És, per tant, 
una mesura que captura la reducció en la intensitat de 

diferència de la reducció del nombre d’infants en situació 
de pobresa, que només mesura quants infants superen un 
determinat llindar.

En el cas de les unitats familiars que van percebre l’ajut 
d’urgència social el 2016, la bretxa de pobresa era de 159,4 
milions d’euros abans de l’ajut d’urgència social. És a dir, 
caldria assignar-los aquesta quantitat perquè totes les 
famílies perceptores de l’ajut que tenien una renda inferior 

pobresa. Després de sumar-hi la quantia de l’ajut d’urgència 

social efectivament percebuda, la bretxa de pobresa dels 

dir, un total de 22,4 milions d’euros, que equivalen a una 
reducció del 14,1% (taula 6)12.

Si prenem com a referència el llindar de risc de pobresa 
severa, la magnitud de la bretxa és substancialment inferior, 
ja que hi ha menys unitats familiars per sota d’aquest llindar 
i les distàncies de les rendes respecte al llindar són també 
menors. Concretament, la bretxa de pobresa severa és de 
53,7 milions d’euros abans de l’ajut i de 37,7 milions d’euros 
després de l’ajut, la qual cosa implica una reducció de 16,0 
milions d’euros, és a dir, del 29,9% (taula 6).

Si en lloc de prendre com a referència els perceptors de 
l’ajut prenem el conjunt de la població objectiu, és a dir, 
totes les famílies amb infants de Barcelona per sota dels 
diferents llindars de pobresa (taula 7), trobem que:

• La bretxa de pobresa per al conjunt de totes les unitats 
familiars barcelonines en risc de pobresa és de 478,8 
milions d’euros. Els ajuts d’urgència social del 2016 van 
representar una aportació a la reducció de la bretxa de 
22,4 milions d’euros, que equival a una reducció del 4,7%. 
Caldria una assignació addicional de 456,4 milions d’euros 
per eradicar la pobresa infantil a Barcelona.

12. Cal destacar que la quantia de la reducció de la bretxa de pobresa és uns 
55.000 € inferior a la quantia total dels ajuts d’urgència del 2016. Això es deu 
a les 21 unitats familiars que salten d’una renda inferior al llindar de pobresa 
abans de l’ajut a una de superior després de l’ajut (i en les quals, per tant, 
l’ajut d’emergència no les situa just al llindar de pobresa sinó lleugerament 
per sobre); a les 26 famílies de les quals no tenim informació dels ingressos, i, 
finalment, a les 3 unitats familiars que perceben l’ajut tot i que ja tenien una 
renda superior al llindar de pobresa abans de percebre’l.
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• Per a les famílies amb infants en risc de pobresa severa, 
estimem que la bretxa total de Barcelona és de 119,6 
milions d’euros. En aquest cas, la reducció de la bretxa 
de 16,0 milions aportada per l’ajut representa un 13,4% 
del total, amb la qual cosa faltarien 103,6 milions d’euros 
addicionals per cobrir la pobresa severa de la ciutat.

Finalment, resulta igualment rellevant conèixer quin seria 
el cost d’estendre un ajut d’import equivalent a l’actual 
(1.200 €/any) a tots els infants que habiten en llars sota 
els diversos llindars de pobresa i que l’any 2016 no el van 
percebre (taula 8):

Taula 6. Reducció de la bretxa de pobresa de les unitats familiars perceptores de l’ajut d’urgència social segons el llindar de pobresa, 2016

 

En risc de pobresa 159.430.681 137.030.497  22.400.184 14,1

En risc de pobresa severa 53.702.668 37.653.625 16.049.043 29,9

Nota; Informació sobre 11.035 unitats familiars perceptores de l’ajut, ja que n’hi ha 26 sobre les quals no consta informació dels ingressos a la base de dades.

Taula 7. Reducció de la bretxa de pobresa de Barcelona aportada per l’ajut d’urgència segons el llindar de pobresa, 2016

 

En risc de pobresa 478,8  22,4  4,7 456,4 

En risc de pobresa severa 119,6  16,0  13,4 103,6

 

Taula 5. Salts de pobresa dels infants perceptors de l’ajut d’urgència social segons el llindar de pobresa, 2016

En risc de pobresa 19.174 19.128 46 0,2

En risc de pobresa severa 14.841 12.616 2.225 15,0

Nota: Informació sobre 19.177 infants perceptors de l’ajut, ja que n’hi ha 36 que habiten en unitats familiars sobre les quals no consta informació dels ingressos a la base de 

les dades de l’Enquesta de condicions de vida del 2016, que conté informació de renda bruta i neta per a les mateixes unitats familiars.

Taula 8. Cost d’estendre l’ajut d’urgència a tota la població objectiu (en infants) segons el llindar de pobresa, 2016

En risc de pobresa 19.174 65.833 46.659 55.990.800

En risc de pobresa severa 14.841 29.728 14.887 17.864.400
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El cost addicional seria de 56,0 milions d’euros per cobrir 
tots els infants en risc de pobresa actualment no atesos, 
i de 17,9 milions d’euros per a tots els infants en risc de 
pobresa severa que actualment no perceben l’ajut.

Cal destacar que al llarg d’aquesta secció hem assumit que 
l’impacte de l’ajut sobre la renda de les unitats familiars 
és mecànic, de tal manera que si una família disposa d’una 
renda X i rep un ajut de quantia Y, passa a disposar d’una 
renda X+Y. A la pràctica, tanmateix, els ajuts poden induir 
canvis en el comportament de les persones, talment que 

rebran en el futur, pot fer que canviïn el comportament 
laboral i, per tant, que afecti la seva renda. És possible que 
algunes persones treballin menys si obtenen en forma 
d’ajut uns diners que abans havien d’obtenir treballant, 
o si temen que puguin perdre el dret a l’ajut si els seus 
ingressos derivats de la feina augmenten. També és 
possible l’efecte contrari, és a dir, que la cobertura de 
certes necessitats bàsiques amb l’ajut d’urgència social els 
proporcioni temps per cercar una feina, o per buscar-ne 

permeti progressar laboralment, amb la qual cosa l’ajut 
podria portar a un increment de la renda. Aquest tipus 
d’efecte indirecte sobre la renda és més probable com més 
continuat sigui l’ajut en el temps. Per escatir l’existència, 
direcció i magnitud d’aquest tipus d’efecte caldria disposar 

els quals es pogués mesurar el comportament laboral i la 

Dissortadament, aquest tipus d’exercici excedeix l’abast 
d’aquest estudi.

Una altra qüestió rellevant per avaluar l’ajut és conèixer 
el seu efecte sobre el patró de consum de les famílies, atès 
que l’objectiu és cobrir necessitats bàsiques en alimentació, 
material escolar, higiene i roba dels infants. El fet que l’ús 
de la targeta estigui limitat a aquest tipus de béns (i que la 
família pugui ser sotmesa a una inspecció de les factures i 

emprar la targeta per adquirir exactament el mateix tipus i 
quantitat de béns que ja adquirien abans de l’ajut, i dedicar 
la renda alliberada a comprar altres béns i serveis que no 
hi estiguin relacionats. De fet, ni tan sols hi ha garantia 
que l’ajut impliqui un increment de la despesa dedicada als 
infants en la unitat familiar. De nou, l’efecte de l’ajut sobre 
el consum i el benestar dels infants i de la resta de la unitat 
familiar requeriria una avaluació d’impacte amb un grup de 
comparació, a més d’un instrument de mesura del consum 
de les famílies.  

Sobre aquesta qüestió, disposem de les percepcions dels 
professionals de serveis socials que van participar, l’any 
2016, en tres grups de discussió per valorar el primer 
any d’aplicació de l’ajut. La major part van coincidir a 
assenyalar un efecte ambigu de l’ajut: per a determinats 
usuaris, havia relaxat la relació de determinats usuaris 
amb els serveis socials i havia permès centrar-se en el pla 
de treball a mitjà i llarg termini, més enllà de les urgències 
econòmiques. Per a d’altres, no obstant això, l’ajut havia 
interferit negativament en els plans de treball, ja que les 
famílies havien interromput la relació amb els serveis 
socials un cop havien obtingut, sense condicions, els diners 
que necessitaven.
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El futur de l’ajut: algunes oportunitats de millora
Sobre la base dels resultats descrits en els apartats 
anteriors, en aquesta secció suggerim tres propostes per al 
disseny i la gestió dels ajuts que entenem que contribuirien 
a millorar-ne el funcionament i l’impacte:

1. Harmonitzar els criteris de determinació de la renda 

 D’una 
banda, la concordança amb altres convocatòries d’ajuts 

diversitat de criteris en l’atorgament d’ajuts d’una mateixa 
administració adreçats a poblacions objectiu similars. De 
l’altra, l’harmonització facilitaria la reducció de càrregues 
administratives per als ciutadans i per a les mateixes 
administracions, ja que la comprovació de l’elegibilitat 
per a un dels ajuts podria ser emprat per a l’altre sense 
necessitat de repetir el tràmit. Es dona la circumstància 
que en la convocatòria dels ajuts de menjador per al 
curs 2017-2018 s’estableix que la percepció de l’ajut 
d’urgència social és motiu per accedir a l’ajut de menjador 
de quantia màxima sense cap comprovació addicional. 
Aquest mecanisme d’accés tindria sentit si la percepció de 
l’ajut d’urgència social depengués de criteris objectius de 
necessitat social més enllà de la renda però, en realitat, 
s’esdevé justament el contrari: els criteris de necessitat 
social són tinguts en compte en el mecanisme d’accés 
dels ajuts de menjador i no en el d’emergència social. Per 
tant, semblaria més adequat que la percepció de la quantia 
màxima de l’ajut de menjador donés dret a l’ajut d’urgència 
social, i no a l’inrevés. Tal com està establert actualment 
el sistema, es podria donar la circumstància que una unitat 

de l’ajut d’urgència quan, d’acord amb la seva renda, li 
correspongués un ajut del 50%, mentre que una família 
de renda inferior i amb algun atribut de vulnerabilitat 
detectat, però sense ajut d’urgència, percebés únicament 
un ajut de menjador del 50%. En tot cas, suggerim que hi 
hagi uns criteris comuns en totes dues convocatòries per 
a la mesura de la renda i que els topalls per accedir a l’ajut 
d’urgència social siguin iguals o més baixos que els dels 
ajuts de menjador. Complementàriament, l’accés d’una llar 
a un ajut de menjador de quantia màxima podria ser emprat 
com a criteri per a l’accés a un ajut d’urgència social. 

2. Incrementar la difusió per millorar la focalització. 

garantir que la població atesa sigui la que correspon a 
l’ajut i que es cobreixi la totalitat de la població objectiu 

la importància que la població susceptible de rebre l’ajut 
tingui coneixement de la mesura, els requisits i el calendari 
per accedir-hi, que han de ser fàcilment comprensibles. 

explicades per la diferència de renda, que semblen indicar 
que les formes de transmissió informal (especialment el 
boca-orella) i l’ús dels serveis socials varien entre territoris 

necessària una estratègia de comunicació a la població 
diana (campanyes informatives, tríptics, etc.) per intentar 
arribar a tota la població objectiu i, si escau, restringir els 
criteris d’accés per contenir el cost dels ajuts i focalitzar-los 
en la població amb un risc de pobresa més alt.
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no lineals. La convocatòria del 2017 va incorporar una 
reducció lineal de l’ajut del 25%, i va establir un topall de 
900 € anuals a tots els ajuts, amb independència de la renda 
o altres característiques de la unitat familiar perceptora. 
Creiem que hi ha mecanismes alternatius més adequats 
per ajustar la quantia de l’ajut als diferents nivells de 
necessitat de les unitats familiars, que poden resultar en 
una reducció similar del cost del programa d’ajuts. El més 
evident és reduir la quantia de l’ajut per menor addicional, 
ja que, entre el 2015 i el 2017, cada menor addicional 

mensuals, malgrat que els costos per mantenir cada infant 
addicional són decreixents, ateses les economies d’escala 
en la llar. Això ja s’ha corregit en la convocatòria dels ajuts 
del 2018. Igualment, hi ha la possibilitat de restringir la 
mida de la població diana i concentrar la transferència en 

poder accedir a l’ajut més baix o introduint indicadors de 
privació que ajudin a focalitzar els recursos en les famílies 
que estan en situació de pobresa severa. Una darrera 
possibilitat consisteix a introduir un sistema de quanties 
variables per trams de renda: això és, passar d’un sistema 
de topall i quantia únics com l’actual a un de topalls i 
quanties múltiples, talment que la quantia de l’ajut decreixi 

en què les famílies ja no tenen dret a cap ajut. D’aquesta 
manera, la quantia s’ajusta a la necessitat, el cost es conté 

discontinuïtat abrupta en el criteri d’accés.
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El nombre de persones en risc de pobresa és molt elevat a 
Catalunya, i especialment a Barcelona. Davant d’aquesta 
situació la millora de la protecció social a la ciutat és una 
de les prioritats polítiques de l’Ajuntament de Barcelona. 

amb el disseny i la implementació d’una renda mínima 
garantida per part d’un nivell local de govern, sobre la 
base de les prescripcions de la literatura acadèmica i altres 
qüestions a tenir en compte, com la seva compatibilitat 
amb altres prestacions. 

Introducció
La pobresa i el nombre de persones en risc de pobresa ha 
augmentat notablement a Catalunya, així com a la resta 
d’Europa, d’ençà que es va iniciar la crisi econòmica. Tot 
i la recuperació de l’economia, actualment la pobresa i la 
creixent desigualtat social es troben entre les principals 
preocupacions dels diferents nivells de l’Administració 
pública, incloses les institucions europees. Per tal 
d’afrontar aquesta problemàtica, cal destacar com, a 
Catalunya, les diferents administracions públiques estan 
estudiant i començant a avançar cap a la implementació 
d’una renda mínima garantida. 

L’Ajuntament de Barcelona, per exemple, està 
desenvolupant una prova pilot d’implantació d’una renda 
mínima garantida en un dels barris amb menys renda de 
la ciutat, que permetrà extreure conclusions rellevants 
sobre l’impacte econòmic i social que pot tenir aquest tipus 

implantació d’una renda 
mínima garantida a  
la ciutat de Barcelona
Paula Salinas1 2 3

Paraules clau: renda mínima garantida, necessitats 
bàsiques, pobresa

1. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Knowledge Sharing Network 
(KSNET)
2. London School of Economics (LSE) i Knowledge Sharing
3. Universitat de Barcelona (UB) i Knowledge Sharing Network (KSNET)
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de mesura, combinada amb polítiques actives d’ocupació 
(projecte B-MINCOME). De manera similar, la Generalitat 
de Catalunya ha aprovat recentment la implantació de 
l’anomenada renda garantida de ciutadania, que permet 

mínima d’inserció, i reduir d’aquesta manera la incidència 
de la pobresa a Catalunya. Altres comunitats autònomes 
també han donat passos en aquesta mateixa direcció.

Tot i aquestes grans iniciatives, però, encara no és possible 
garantir que totes les persones que tenen pocs recursos 
a Catalunya puguin sortir de la seva situació de pobresa. 
Les restriccions en els requisits d’accés als diferents ajuts, 
ja sigui per temps de residència, condicions laborals o 
d’ingressos o d’altres, fan que no tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya i de Barcelona que ho necessitarien 
puguin quedar coberts, almenys de moment, per aquestes 
prestacions. En conseqüència, un gran nombre de residents 
a la ciutat de Barcelona viuen amb un nivell de renda tan 
reduït que, en moltes ocasions, no els permet ni tan sols 
cobrir les necessitats bàsiques per a una vida digna, com 
accedir a un habitatge o fer tots els àpats del dia. D’acord 
amb les dades de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar 
(XAPSLL), a Barcelona s’ha registrat durant els darrers 
anys un increment en el nombre de persones que dormen 
al carrer, que ha passat de 658 persones l’any 2008 a 1.026 

han crescut progressivament, en passar de les 1.129 persones 
allotjades l’any 2008 a les 2.006 persones l’any 2017.

Donada aquesta situació, la millora de la protecció social 
a la ciutat és clarament una de les prioritats polítiques 
de l’Ajuntament de Barcelona per als propers anys, tal 

com mostra la iniciativa del projecte B-MINCOME. Si 
bé es tracta només d’una prova pilot, sembla clar que 
l’Ajuntament de Barcelona està valorant la possibilitat 
d’implementar una renda garantida de ciutat, com una eina 
per lluitar contra la pobresa a la ciutat. En aquest context, 
l’estudi que es presenta a continuació té com a objectiu 

implementació d’una renda mínima garantida per part d’un 
nivell local de govern, com és l’Ajuntament de Barcelona. 
Més concretament, alguns dels elements analitzats en 

la població que es pretendrien cobrir amb la implantació 
d’una renda mínima garantida; el paper del nivell local de 
govern en el desenvolupament d’aquest tipus de política; 
les principals qüestions sobre les quals caldria prendre 
decisions per al seu disseny; i els criteris que caldria seguir 
per determinar la compatibilitat de la renda mínima 
garantida amb altres prestacions. 

1. Què entenem per necessitats bàsiques?
Les polítiques de garantia de transferència de rendes 
s’emmarcarien dins de l’estat del benestar, entès com aquell 
sistema amb el qual l’Administració pública garanteix a 
la seva ciutadania un conjunt de serveis socials bàsics, 
principalment en matèria sanitària, educativa, de pensions, 
d’atur, de minusvàlua o d’accés a l’habitatge. En termes 

tindrien com a objectiu satisfer les necessitats bàsiques 

bàsiques de manera objectiva no és una tasca fàcil. 

vitals de subsistència, la qual cosa estaria directament 
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relacionada amb la quantitat de recursos de què disposen 
les persones. En una societat desenvolupada com la 
nostra, semblaria clar que aquestes necessitats bàsiques de 
subsistència haurien d’incloure l’alimentació, la roba, la 
neteja, la higiene, la protecció de la salut, l’habitatge i els 
subministraments (aigua, llum i gas). És a dir, d’acord amb 

Maslow (1943), s’inclourien en aquest grup les necessitats 

de tots els éssers vius. La privació en la satisfacció 

pobresa en termes absoluts. 

Ara bé, en les societats més desenvolupades s’acostuma a 

en la qual els ciutadans no poden accedir a un nivell de 
vida mínimament adequat en el seu marc territorial de 

es considera que les persones que viuen amb una renda 
situada per sota del 40% de la mediana es troben en una 
situació de pobresa severa. A més, 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, les necessitats bàsiques dels individus 
s’entenen en un sentit més ampli, com els recursos i les 
habilitats que, dins d’un context social determinat, els 
permeten desenvolupar-se personalment i socialment, 
i en llibertat (Urquijo, 2014). A més de les necessitats 
esmentades anteriorment, aquí s’inclourien les necessitats 
originades pel psiquisme humà i per la dimensió social 
de l’individu. Aquestes necessitats inclourien, per 
exemple, l’educació o la participació en la societat i 

s’englobarien en aquest grup les necessitats de pertinença 
a un grup i d’amor, les necessitats de reconeixement i les 
necessitats d’autorealització. 

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 
manera que la possibilitat d’assolir nivells mínimament 
acceptables de capacitats bàsiques pot estar associada amb 
diferents nivells d’ingressos mínimament adequats. Per 
exemple, dos individus procedents de diferents entorns 
socioeconòmics poden necessitar un nivell diferent de 
recursos per assolir les mateixes capacitats. De manera 
similar, les persones amb alguna discapacitat també poden 
tenir unes necessitats especials per assolir un determinat 
nivell de capacitats bàsiques, i poder participar activament 
en 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 

polítics o de participar activament en la societat. Així, cal 
distingir entre pobresa absoluta, que és la situació en què 
no es poden satisfer els mínims vitals de subsistència, i 
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. 

En la taula 1 mostra una estimació del cost mínim que 
representa per a una llar amb un sol individu la cobertura 
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dels diferents tipus de necessitat presentats anteriorment 
a la ciutat de Barcelona, segons les estimacions procedents 
de l’estudi realitzat per D’Aleph (2017) per determinar 
quin seria el salari mínim necessari per viure a la ciutat de 

Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Tal com es pot 
observar, per cobrir les necessitats més bàsiques, com són 
l’alimentació, la roba, la neteja i la higiene, l’habitatge i els 
subministraments, una persona que visqui sola necessitaria 
ingressar 1.055,34 € al mes a la ciutat de Barcelona i 
926,33 € a la seva àrea metropolitana. Aquesta diferència 
es deu a la variació en la despesa en habitatge, que seria 
de 685,42 € a la ciutat de Barcelona i de 556,40 € a la resta 
de l’àrea metropolitana. Les necessitats bàsiques restants 
requeririen, doncs, 370 € al mes per ser cobertes. A aquestes 
necessitats més bàsiques s’hi afegirien les necessitats 
socials, d’estima, de creixement i d’autorealització, que 
serien de 291,81 € a la ciutat de Barcelona i de 281,19 € a la 
resta de l’àrea metropolitana. 

Per tant, la implementació d’una renda mínima garantida 
tindria un efecte sobre la reducció de la pobresa en la 
mesura que el llindar de renda que es garanteixi estigui 
per sobre del nivell necessari per cobrir les necessitats 
bàsiques de la població, i l’import d’aquesta renda no sigui 
inferior a l’import de les prestacions que substitueix (Reed 
i Lansley, 2016). En tot cas, una renda mínima garantida 
contribuiria a millorar la seguretat econòmica de les 
llars, en desvincular la seva estabilitat d’ingressos de la 
situació laboral i altres condicions individuals o temporals, 
desvinculació que es considera cada vegada més necessària 
en la societat actual (Reed i Lansley, 2016; Painter i 
Thoung, 2015). Així mateix, possiblement es reduiria la 
desigualtat en la distribució de la renda, en incrementar 
els ingressos de les llars amb rendes més baixes i no els de 
la resta de la població, si bé això dependria especialment 

serveis o prestacions que substituís. 

Taula 1. Cost mensual de cobrir diferents tipus de necessitats d’una llar 
amb una sola persona a Barcelona i a la resta de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Any 2016

 
 Barcelona metropolitana  

 

Aliments i begudes 168,90  168,90 

Neteja i higiene personal 18,63  18,63 

Despeses de la llar 161,82  161,82 

Roba i complements 20,57  20,57 

Habitatge  685,42  556,40 

Seguretat física i de salut  - -

Seguretat laboral  - -

Seguretat de recursos  - -

 
 

Mobilitat  52,75  59,82 

Despeses personals  
i d’oci  68,48  68,48 

Educació - -

Despeses extraordinàries1  170,57  152,89 

Font: Elaboració pròpia, prenent com a base els resultats de la publicació de D’Aleph 
(2017). 

1. Les despeses extraordinàries 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. 
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2. El paper del nivell local de govern en la garantia 
d’ingressos

2.1 Situació actual de les prestacions socials a Barcelona 

sistemes de garantia d’ingressos mínims per part de les 
comunitats autònomes (CCAA), 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 CCAA, si bé només al 
País Basc, Madrid, Catalunya i Navarra es podria parlar 
realment de l’existència de RMI assimilables a les existents 
a pràcticament tots els països de la Unió Europea. Aquestes 
rendes representen l’últim recurs al qual poden recórrer 
les persones que ja no tenen accés a altres prestacions, i 
generalment van acompanyades d’una sèrie d’actuacions o 
polítiques actives d’inserció, cosa que va suposar una certa 
novetat en el moment de la seva creació.

Arran de la crisi econòmica, els programes d’RMI van 
augmentar de manera considerable a les diferents CCAA, de 
manera que 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 
el 2011 i el 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 que aquest tipus de prestacions 
garanteixen no permet 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 
membres de la família no està en relació amb l’augment de 
les necessitats que es produeix a mesura que n’augmenta la 
mida (Arriba, 2014).

En el cas concret de Catalunya, l’any 2011 es va impulsar 
la reforma de la seva renda mínima, anomenada PIRMI, 

de la crisi econòmica i retallar la despesa. Mitjançant 

subsidi (de domiciliació bancària a taló nominatiu enviat 

es va aprovar el Decret 384/2011, que incrementava les 
condicions requerides per accedir a la PIRMI: augment del 
temps de residència a Catalunya (d’1 a 2 anys), introducció 
d’un període mínim de 12 mesos de carència d’ingressos 

del subsidi (a 641,4 € al mes, equivalent al salari mínim 
interprofessional) i de la durada màxima del subsidi (60 
mesos). D’altra banda, es va excloure del programa els 

la seva situació d’atur. A més, l’exigència de dissenyar un pla 
d’intervenció (PI) per a cada perceptor com a requisit previ 
per accedir a l’RMI és un factor fortament dissuasiu a l’hora 

cobertura s’han vist notablement reduïts, i s’ha deixat un 
gran nombre de llars fora del sistema de protecció. 

A banda de l’RMI, cal destacar que hi ha tota una sèrie 
d’ajuts i prestacions complementàries, moltes vegades de 
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de la pobresa (KSNET, 2016). A més, l’any 2017, arran d’una 
iniciativa legislativa popular, al Parlament de Catalunya 
es va discutir i aprovar la implementació de l’anomenada 
renda garantida de ciutadania, que permet ampliar 

mínima d’inserció, i reduir d’aquesta manera la incidència 
de la pobresa a Catalunya. Tot i això, la seva cobertura 
és encara força limitada, motiu pel qual l’Ajuntament 
de Barcelona està estudiant implantar una renda de 
ciutadania per als seus habitants. Si bé les competències 
dels municipis en l’àmbit de la promoció social són 

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 afavorir un desenvolupament 

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.” Així 
mateix, el primer eix del Pla d’actuació municipal 2016-
2019 és, precisament, garantir els drets fonamentals i 
socials a la ciutat. 

Per tant, la lluita contra la pobresa a Barcelona no és 
solament una aposta política del govern actual, sinó 
que dona resposta a les seves atribucions competencials 
establertes a la Carta Municipal. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Barcelona actualment ja posa a disposició 

de la ciutadania tota una sèrie d’ajuts i prestacions 
públiques, que queden recollits en el mapa elaborat 
per KSNET (2016). D’acord amb aquest mapa, la carta 
de prestacions de l’Ajuntament de Barcelona conté 54 
prestacions i ajuts diferents, incloent-hi prestacions 

destinades a cobrir diferents tipus de necessitat, així com la 
provisió de determinats serveis de manera subvencionada. 
En el cas que s’implantés una renda mínima garantida a la 
ciutat, naturalment algunes d’aquestes prestacions ja no 
serien necessàries.

2.2 Avantatges i inconvenients de la implantació d’una 
renda mínima garan da en l’ mbit municipal
La implantació d’un sistema de garantia d’ingressos, 
com seria una renda mínima garantida, es pot considerar 
una política de redistribució de la renda, mitjançant 
una prestació monetària als individus amb rendes més 
baixes. La conveniència o no de la implantació d’aquest 
tipus de mesura per part dels nivells locals de govern, 
en general, i del nivell municipal en particular, ha estat 
tradicionalment analitzada en el marc de la teoria del 

D’acord amb aquesta teoria, la implantació d’una renda 
mínima garantida per part del nivell local de govern tindria 
com a principal avantatge que, degut a la proximitat amb 
la ciutadania, seria més fàcil tenir informació sobre les 
seves necessitats que si fos el Govern de la Generalitat de 
Catalunya o el Govern central qui implantés la mesura. 
Els ciutadans podrien fer arribar més fàcilment les seves 
demandes a l’Administració, i aquesta podria ser més àgil 
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seva política a les necessitats concretes del seu territori. A 
més, tenint en compte que no hi ha gaires precedents en 
l’àmbit local, si aquesta política s’implanta en un territori 
més petit, aquest pot servir de “laboratori” (Oates, 1999; 
Kollman et al., 2000), en el sentit que permetria analitzar 
els seus efectes, per després generalitzar-la en cas que 
el 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 

aplicat en un territori més ampli.

D’altra banda, però, la implantació d’un sistema de 
garantia de rendes en l’àmbit local, o més concretament, 
municipal, també podria presentar certs desavantatges, 
en termes de desigualtat entre la població que visqui en 
municipis o jurisdiccions que no hagin implantat una 
renda mínima garantida i la dels municipis o jurisdiccions 
en les quals sí que s’hagi implantat. Aquest “tractament 
diferent a individus iguals” podria donar lloc a moviments 
migratoris de ciutadans de rendes baixes cap als municipis 
que hagin implantat un sistema de garantia de rendes, 

l’Administració local, obtinguts de manera progressiva, 
també podria generar un moviment migratori de ciutadans 
de rendes altes cap a altres municipis, on rebessin un tracte 

es pretén, i impossibilitar el manteniment de la política 
redistributiva, alhora que segregaria la població de les 
diferents poblacions en funció de la seva renda (Tiebout, 
1956; Bayer i McMillan, 2012).

Cal tenir present que si això fos d’aquesta manera, també 
s’estarien generant diferents tipus d’efectes externs. D’una 
banda, la implementació d’un sistema de garantia de rendes 

del voltant (efecte extern positiu horitzontal), derivat de 
l’emigració de ciutadans de rendes altes cap a aquestes, i 
la immigració d’individus de rendes baixes. Aquest tipus 
d’externalitat fa que el nivell de redistribució que es 
realitzaria de manera independent per cada municipi sigui 

extern de tipus vertical, cap a altres nivells de govern, 

individus, i això podria afectar la recaptació d’impostos 
d’altres nivells de govern (Gordon i Cullen, 2012). Així, si 
la recaptació d’impostos com l’impost sobre la renda de 
persones físiques (IRPF), l’impost del valor afegit (IVA) o els 
impostos especials (IIEE) disminuís, aquesta externalitat 

contra, si la recaptació d’aquests impostos augmentés, 
l’externalitat seria també positiva, de manera que la 

per part dels municipis seria encara més elevada. 

tradicionalment que les polítiques redistributives es realitzin 
per part dels nivells superiors de govern, ja que així es 
minimitzen els efectes negatius que es poden derivar de la 

pels efectes externs (Musgrave, 1977; Boadway, 1979). Cal 
dir que aquests arguments en contra de la descentralització 
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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 intermunicipal apareix limitada 
pels costos de desplaçament i per les condicions concretes 
del mercat de treball, els quals poden arribar a superar els 

Així, per exemple, si un individu pot canviar el seu lloc 
de residència, però no el seu lloc de treball, possiblement 
canviar de residència li suposi més temps de desplaçament a 
la feina, un cost més elevat del transport, etc. A més, el canvi 
de lloc de residència també anirà acompanyat d’uns costos 
inicials elevats, derivats del canvi d’habitatge, especialment 
si és de propietat, però també si és de lloguer; del canvi 

D’altra banda, Pauly (1973) ja 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 suport social quan les posen en marxa 
els nivells locals de govern. Des d’aquesta perspectiva, 
s’argumenta que l’aversió a la desigualtat disminueix amb 
l’àmbit d’actuació de les polítiques redistributives, i per 
això sembla que aquestes tenen més suport dels votants 
quan els seus efectes són més visibles, és a dir, quan afecten 
els ciutadans del seu entorn més proper.

conclusions clares sobre la idoneïtat de la implementació 
d’una renda mínima garantida per part dels nivells 

municipals de govern, alhora que l’evidència existent és 
encara molt limitada per saber quin dels diferents efectes 
potencials predomina. No obstant això, sembla clar que una 
manera de reduir el possible impacte de la implantació d’una 
renda mínima garantida sobre la mobilitat de les famílies 

àmplia. Així, d’acord amb els treballs de Bird i Slack (2007), 
si el sistema de garantia de rendes s’implantés en l’àmbit 
metropolità, o de manera coordinada en tots els municipis 

a si aquesta s’implantés de manera descoordinada en l’àmbit 
municipal, en tots o en alguns municipis. 

Concretament, la implantació de la política redistributiva 
en una jurisdicció gran, com seria el cas d’una àrea 
metropolitana, permetria internalitzar els seus efectes 
externs i reduir els problemes derivats de la mobilitat de 
les persones entre municipis. Això seria cert sempre que 
l’àrea metropolitana de Barcelona englobi tot el territori 

efectius, és a dir, quan l’àrea metropolitana coincidís amb 
l’àrea funcional o l’àrea de mercat de treball existent al 
voltant d’una gran ciutat, com és Barcelona. Això faria que 
les externalitats horitzontals entre municipis fossin més 
reduïdes, cosa que permetria que el nivell de redistribució 

segregació social o en funció del nivell de renda entre 
municipis no es veiés incrementada.

3. Elements per al disseny d’una renda mínima garantida
El disseny d’una renda mínima garantida requereix 
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determinin en bona mesura les seves implicacions en 
termes de reducció de la pobresa i de la desigualtat. A 
continuació es descriu quins són aquests elements i què cal 

b ec u i territori d’aplicació

de la renda mínima garantida, així com el seu territori 
d’aplicació. Si aquesta s’implantés per part de la ciutat 
de Barcelona, o d’algun altre municipi, l’objectiu seria 
disposar d’un sistema de garantia d’ingressos mínims, que 

més desavantatjats. En el cas que aquesta mesura 
s’implantés en l’àmbit supramunicipal, l’objectiu seria 

generar si aquesta política s’implementés de manera 
descoordinada entre els diferents municipis. D’aquesta 
manera, a més de reduir-se la desigualtat en cadascun 
dels municipis, també s’estaria contribuint a evitar la 
segregació social entre els municipis d’una mateixa àrea 

desigualtat entre municipis. 

Fórmula de c lcul
El segon que cal determinar és la 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 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 la 
renda mínima garantida, tal com es mostra a la fórmula 

(1). És a dir, en el càlcul de la prestació que correspon 
a cada individu, només caldria restar les prestacions 
que van destinades a cobrir les necessitats bàsiques que 
es consideri que han de quedar cobertes amb la renda 
mínima garantida. Per tant, si la renda mínima garantida 
no permet cobrir, per exemple, les despeses d’educació, 
els ajuts o prestacions relacionats amb l’educació no 
s’haurien de restar.

(1) Renda mínima garantida = Renda a garantir – Rendes  
del treball – Prestacions socials

En el supòsit que les rendes del treball i les prestacions 
socials de les llars superin el nivell de la renda a garantir, 
la renda mínima garantida sortiria negativa. En aquests 
casos, es considera que la llar no necessita cap renda 
extraordinària per cobrir les seves necessitats de despesa, i 
per tant la renda mínima garantida resultant seria zero. És 
a dir, només es donaria l’ajut a les llars per a les quals les 
rendes del treball i les prestacions socials que reben estan 
per sota del nivell de la renda a garantir. 

Una de les crítiques més comunes als sistemes de garantia 
d’ingressos és que aquests poden reduir l’incentiu de 
les persones per buscar feina i treballar. Si bé no hi ha 
evidència empírica que mostri que es produirien aquests 
efectes (de la Rica i Gorjón, 2017), una manera d’evitar-los 
és permetre que els ingressos dels individus augmentin en 
augmentar les rendes del treball per sobre del nivell de la 
renda a garantir. Això es pot aconseguir fàcilment restant 
de la renda a garantir només un percentatge determinat de 
les rendes del treball, i no el seu import íntegre. 
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Unitat perceptora 

de renda que es vol garantir. A la literatura especialitzada 
hi ha 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 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, d’acord amb les estimacions 
de salari de referència de l’estudi de D’Aleph (2017), la 
despesa mínima necessària per a una llar amb un sol adult 
a Barcelona seria de 1.347,15 €, mentre que per a una llar 
amb dos adults seria de 1.890,50 € en total, és a dir, 945,25 
€ per persona. Per tant, en un context de recursos limitats, i 
en el qual es vol garantir la cobertura de les necessitats més 

perceptora, i no els individus. D’aquesta manera seria més 
fàcil assegurar que es cobreixen les necessitats bàsiques 
de totes les famílies, i s’evitaria que hi hagués desigualtats 
entre aquestes en funció de si conviuen amb altres 

Població bene ci ria

determinarà en gran mesura els efectes de la implantació 
del sistema de renda mínima garantida sobre la pobresa, i 
en especial, sobre la pobresa severa. Cal tenir en compte que 
un dels principals problemes del sistema de protecció social 
actual és que molts ciutadans han deixat de tenir accés, o no 

han tingut accés mai, a les diferents prestacions existents 
degut als requisits aplicats. Això fa que actualment hi hagi 
un gran nombre de llars que no tenen cap ingrés. Per tant, 
el sistema de renda mínima garantida serà efectiu en la 

les prestacions socials establertes actualment. 

Caldrà tenir en compte, però, que en funció de com es 

migratoris incentivats per l’existència de la renda 

els criteris de renda, i sense tenir en compte el temps de 

es podria generar un efecte d’atracció de persones sense 
ingressos o amb ingressos baixos. Aquest efecte seria 
menys rellevant si un requisit per poder accedir a la 
prestació fos haver residit al municipi durant almenys un 
o dos anys. Naturalment, es podrien introduir excepcions 
a aquesta regla general, per exemple, en el cas de les 
persones refugiades o de les famílies amb infants.

ivell de renda que es vol garan r
El nivell de renda que es garanteixi a la ciutadania hauria 
d’estar determinat pel nivell d’ingressos que es considera 
necessari perquè 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. 

Una altra qüestió rellevant és que per tal de garantir 
l’equitat en la satisfacció de les necessitats bàsiques 
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de les llars, caldrà tenir en compte quines són les seves 
necessitats de despesa d’habitatge, ja que pot haver-
hi casos de famílies que visquin en un habitatge que ja 
està pagat, i d’altres que hagin de pagar un lloguer o una 

que cal garantir hauria d’excloure les despeses d’habitatge, 
les quals haurien de quedar cobertes mitjançant altres 
polítiques socials que tinguin aquest objectiu, o mitjançant 
un complement d’habitatge que s’atorgués només a les 
famílies que tinguessin aquesta necessitat. 

o del nivell de necessitats que es pretengui cobrir caldrà 
tenir en compte també l’existència d’altres polítiques i 
prestacions socials que cobreixin determinades necessitats 
de seguretat i protecció, per exemple la salut o l’educació, 
o les que quedarien cobertes amb els serveis socials i 
d’atenció a la ciutadania. En la mesura que aquestes 
necessitats estiguin ja cobertes per altres ajuts, o per 

que no suposen una despesa directa per a les famílies 
usuàries dels serveis, no serà necessari que s’incloguin en 
el càlcul de la renda mínima garantida.   

D’acord amb la discussió anterior, el nivell de renda que 
permetria cobrir de manera més aproximada les necessitats 

seria l’anomenat salari de referència, que és aquell que 

pugui viure dignament en un lloc determinat, i afavorint 
el seu desenvolupament (Ryan, 1906). Si se n’exclouen les 
despeses d’habitatge, el salari de referència seria de 661,74 € 
a la ciutat de Barcelona, i de 651,12 € a la resta de l’àrea 

metropolitana. Ara bé, el cost d’implementar una renda 
mínima garantida que cobrís aquestes necessitats podria ser 
molt elevat (KSNET, 2018), de manera que caldria plantejar-
se també altres llindars de renda a garantir que permetessin, 
almenys, cobrir les necessitats més bàsiques, o necessitats 

presentades a la taula 1, aquestes necessitats quedarien 
cobertes si es garantís un nivell de renda de 370 € mensuals 
en el cas d’una llar amb un sol adult (sense incloure-hi les 
despeses d’habitatge). 

L’altra possibilitat seria incloure en la renda a garantir 
despeses com les de mobilitat i comunicació, les quals, si bé 
no determinen la subsistència, sí que es poden considerar 
totalment necessàries en una ciutat com Barcelona. Si se 
sumessin aquestes despeses a la renda a garantir, aquesta 
ascendiria a 422,67 € a la ciutat de Barcelona i a 429,74 € a 
la resta de l’àrea metropolitana. Aquest nivell de renda seria 
només lleugerament superior al llindar de pobresa severa, 

nivell de renda a garantir, doncs, les necessitats d’habitatge, 
les necessitats de seguretat i les necessitats socials, d’estima, 
de creixement i d’autorealització haurien de quedar cobertes 
mitjançant altres polítiques de serveis i prestacions socials. 

Les necessitats relacionades amb l’oci i el temps lliure i 
l’educació podrien quedar cobertes a través dels 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 tarifació 
social en els serveis públics que hi garanteixi l’accés a tota 
la ciutadania en igualtat de condicions i sense excloure’n 
ningú per raons de renda. D’aquesta manera, podrien quedar 
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cobertes totes les despeses necessàries perquè una família 
pugui viure dignament i participar en la vida social de la 
ciutat de Barcelona.

4. Criteris per determinar la compatibilitat de la renda 
mínima garantida amb altres ajuts
En el cas que s’implantés un sistema de garantia de rendes 
a la ciutat de Barcelona, o que l’implantés qualsevol altra 
administració, una qüestió rellevant que cal plantejar-se 
és la seva compatibilitat amb la resta de prestacions que 
ja existeixen, així com la conveniència d’eliminar alguna 
d’aquestes prestacions. Concretament, si el que es pretén 
amb la implantació d’una renda mínima garantida és 
garantir la igualtat entre ciutadans, cal tenir en compte els 
aspectes següents: 

. Per exemple, si 
s’estableix un nivell de renda garantida que només permet 
cobrir les necessitats més bàsiques d’alimentació, higiene i 
roba, en la determinació de la renda disponible de cada llar 
només s’haurien de tenir en compte les rendes i els 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’educació, el còmput de la renda disponible no hauria de 
tenir en compte els possibles ajuts destinats al pagament de 
les despeses d’educació, com les beques o ajudes a l’estudi. 

4.2. Les diferents necessitats de cadascú en funció 
 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 ser recomanable permetre 
que els ajuts vinculats a les necessitats especials de certs 

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 

canvi més rellevant respecte a la situació actual, en la qual 
ja hi ha diferents ajuts dirigits a cobrir aquestes necessitats 

Per exemple, si la renda mínima 
garantida està per sobre del llindar establert per 

subministraments, habitatge o educació, es podria perdre 
el dret a percebre aquestes prestacions. En el cas que es 
produeixin aquestes interaccions entre els diferents ajuts 
i prestacions, podria passar que no sempre sigui rendible 
per a les famílies accedir a la prestació de renda mínima 
garantida, o es podrien generar situacions d’inequitat, 
tant horitzontal (quan persones amb el mateix nivell de 
renda i necessitats rebin diferents prestacions per tenir 
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diferències d’informació, per exemple) com vertical (quan 
persones amb diferents nivells de renda en relació amb 
les seves necessitats acabin tenint una renda disponible 
diferent després de la implantació de la renda mínima 
garantida). 

Durant els darrers anys, s’ha observat una creixent 
participació del nivell local de govern en polítiques de caire 
redistributiu, per tal de donar resposta a les necessitats de 
la ciutadania. 

D’aquesta manera, han anat proliferant diferents tipus 
d’ajuts i prestacions socials, dirigits a cobrir les diferents 
necessitats bàsiques dels ciutadans, els quals impliquen 
elevats costos de gestió i de provisió i en alguns casos 

context, i en vista que nombroses famílies continuen 
vivint en situacions de pobresa, diversos municipis, entre 
els quals hi ha Barcelona, s’estan plantejant la possibilitat 
d’implantar un sistema de garantia de rendes. 

D’acord amb la discussió anterior, doncs, si bé la teoria 

sistema de garantia de rendes en l’àmbit local podria 
generar certs efectes negatius sobre la hisenda de les 
seves administracions i sobre la segregació social de 
la població, alhora que pot donar lloc a un nivell de 

produïssin a la pràctica, degut a l’existència de costos de 
desplaçament i per les condicions del mercat de treball. A 
més, es podrien veure molt minimitzats si aquest sistema 
de garantia de rendes s’implantés des d’un nivell de 

govern supramunicipal o de manera coordinada entre els 

En el cas que s’avancés cap a la implantació d’una renda 
mínima garantida de manera coordinada entre diferents 
municipis, seria possible establir certs mecanismes de 

substancialment diferent a causa de diferències en els seus 

Així mateix, nivells de govern superiors podrien contribuir 

desenvolupés en l’àmbit local. Cal tenir en compte que el 
cost d’implementació d’una política redistributiva d’aquest 

molt alt per a determinats municipis. Si bé és possible que 
també comportés estalvis importants en altres prestacions 
que deixarien de ser necessàries, o derivats dels menors 

prestacions, seria convenient que altres nivells de govern 
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“El que ha sacado esta idea ha sido un genio porque nos 
ayuda mucho.” 

(el més petit amb diabetis)3. 

L’article sintetitza l’avanç de resultats de la recerca 

els ajuts del Fons 0-16 tenen en les vides dels infants 
i adolescents i les seves famílies. Amb la voluntat de 
complementar les avaluacions quantitatives del Fons 
realitzades per Ivàlua, s’aprofundeix en la comprensió de 
les percepcions, usos, valoracions i vivències positives i 
negatives des de tres perspectives: la dels mateixos nens 
i nenes, la dels adults de les famílies i la dels professionals 
de serveis socials. S’apunten cinc idees preliminars sobre 
els impactes subjectius del Fons 0-16 vinculades a la 
millora del clima familiar i menor tensió relacional; la 
normalització dels canals, circuits i experiències vitals; 
l’apoderament de les famílies en la gestió de l’economia 
domèstica; les incerteses i límits dels ajuts, i la dignitat i el 
canvi de mirada de la caritat al dret.  

Introducció
Aquest és un avanç de la recerca4 posada en marxa 
durant el 2018 des de l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona (IIAB) en el marc de l’“Observatori 0-17 BCN: 

Impactes subjectius  
del Fons 0-16 en la vida 
dels infants, adolescents 
i les seves famílies

1 2

Paraules clau: fons 0-16, ajuts urgència, observatori 0-17, 
infància, adolescència, pobresa, avaluació

1. Doctora en antropologia social i investigadora a l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona.  

2. Llicenciada en ciències polítiques i directora de l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona.

3. Tots el noms dels testimonis són pseudònims.

4. L’informe complet de la recerca estarà disponible a www.institutinfancia.
cat (primavera 2019).
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vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat”, 
programa de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona. Des del 2015, l’Ajuntament de Barcelona 
concedeix ajuts d’urgència social per a famílies amb 
infants de 0 a 16 anys en situació de vulnerabilitat per 
cobrir les necessitats bàsiques de subsistència dels infants 
i adolescents. La investigació de caràcter qualitatiu que 
estem desenvolupant5 se centra a recollir els impactes 
subjectius en les vides dels infants i adolescents i les seves 
famílies d’aquest fons extraordinari d’ajuts (en endavant, 
Fons 0-16) i, més concretament, es proposa tres objectius: 

• Aprofundir en una comprensió millor dels usos, les 
necessitats, les vivències positives o negatives i les 
possibles resistències al voltant del Fons 0-16 en la 
vida quotidiana de la infància i l’adolescència que ho 
perceben, i de les seves famílies.

en  un sentit material i relacional incorporant les 
perspectives pròpies dels nois i noies com a informants 
imprescindibles, així com dels adults de les seves 
famílies i també de l’equip de professionals de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS). 

• Formular propostes de millora concretes per orientar 
la política de rendes amb perspectives d’infància de cara 
a futures convocatòries o altres prestacions socials a 
partir de les evidències generades sobre els impactes del 
Fons 0-16. 

pròpies de l’antropologia social i cultural aplicada 

6 amb altres 
enfocaments i metodologies. Precisament, en el seu darrer 
informe s’apunta la necessitat de complementar l’avaluació 
amb anàlisis sobre els efectes de l’ajut sobre el consum 

directament a les famílies sobre impactes percebuts ni 
s’havia incorporat dades provinents dels nois i noies. En el 
treball de camp que estem duent a terme ens centrem en 
l’estudi de casos en profunditat i inclou observació, grups 
focals amb professionals i entrevistes amb diverses tècniques 
tant a adults com a infants i adolescents de les famílies, tot i 
que podem compartir aquest avanç de resultats i fer emergir 
les veus de professionals de l’IMSS i de mares i pares sobre 
les seves percepcions al voltant del Fons 0-16 i dels impactes 
en el benestar dels nens i nenes. Per tant, el que presentem 
aquí no és concloent i resta pendent una part essencial de 
l’anàlisi: relats de les nenes, els nens i els adolescents. 

1. Sobre la importància de polítiques de rendes per 
combatre la pobresa infantil: el paper complementari de 
l’Ajuntament 
Sabem que les desigualtats socials creixen i ho fan 
especialment en l’etapa vital estratègica de la infància i 
l’adolescència. Més enllà del ball de xifres en els indicadors 
que mesuren la pobresa i l’exclusió social de la població 
infantil i d’una lleugera tendència a la reducció a Espanya, 
Catalunya i Barcelona, sabem, també, que seguim 

5. Aquesta recerca compta amb l’assessorament del Grup de Recerca en 
Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

6. En aquest número de la revista Barcelona Societat hi ha un article sobre 
les avaluacions de les convocatòries del Fons 0-16 dels anys 2015 i 2016 
fetes per Ivàlua.
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situats a la cua d’Europa en benestar infantil i estem 
davant un problema social estructural i de primer ordre. 
L’empobriment dels infants i adolescents és una vulneració 
del seu dret humà a un nivell de vida adequat (art. 27 de 
la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions 
Unides), que hipoteca les seves trajectòries vitals del futur 
(educatives, laborals, en salut...) i que ens allunya de la 

de la pobresa. La creació recent en el Govern espanyol de 

mostra de la magnitud del problema. 

També coneixem les tres principals causes de fons de la 
pobresa que afecta la infància i l’adolescència: la precarietat 
laboral dels seus pares i mares, el cost excessiu de 
l’habitatge (amb especial incidència a la ciutat de Barcelona, 
on més del 40% de les famílies amb infants gasten més en 
habitatge del que les Nacions Unides considera assequible), 

polítiques de protecció social a les seves famílies: mentre 
la UE-28 hi dedica el 2,4% del seu PIB, Espanya només 
un 1,3% i Catalunya un 0,8%. El conjunt de prestacions 
econòmiques de les administracions segueixen sent baixes 

a l’hora de reduir les taxes de pobresa en la ciutadania de 0 
a 17 anys (cosa que sí que aconsegueixen entre les persones 
més grans de 65 anys a través de les pensions). En la gran 
majoria de països europeus (en 21 dels 28) existeixen 
prestacions universals per infant a càrrec i amb més 
potència per reduir la pobresa monetària. 

Malauradament, aquí no hem arribat a desenvolupar 
polítiques d’infància d’amplis suports públics, entre altres, 

per a les famílies amb infants perquè els nens i nenes 
puguin créixer i viure de manera saludable i digna. Seguim 
immersos en un model més familiarista i amb un imaginari 

fan, privadament i bonament, el que poden. Així, el rol i 
la inversió de les administracions espanyola i catalana és 
molt menor del que seria socialment desitjable i estratègic. 
Això és així, malgrat totes les recerques i evidències que 
invertir en la infància és una intervenció primerenca amb 
un alt retorn social i malgrat totes les recomanacions sobre 
la importància que té: des del Comitè dels Drets de l’Infant 

Espanya” 
(“Invertir en infància: trencar el cercle de desigualtats”, 
2013/112/UE), passant pel Síndic de Greuges de Catalunya 
(informe sobre la pobresa infantil 2012 i informes anuals 

socials a Espanya i Catalunya (UNICEF, Save the Children, 
Taula del Tercer Sector, PINCAT, FEDAIA...) i el Consell 
Municipal de Benestar Social de Barcelona.

Davant aquest escenari, les ciutats poden fer alguna cosa? 
D’entrada, i competencialment parlant, es podria respondre 
que no, però Barcelona, a l’inici del 2015, va activar una 

les administracions superiors7 que té en compte el principi 

7. L’inici de la posada en marxa de la renda garantida ciutadana (RGC) a 
Catalunya al final del 2017 podria suposar un canvi significatiu en el mapa 
de prestacions i actuacions adreçades a reduir la pobresa infantil, si bé el 
Síndic de Greuges ha alertat dels límits de la RGC en aquest sentit, ja que no 
atorga als infants el dret subjectiu ni discrimina suficientment les famílies 
amb fills a càrrec, i en els imports no es distingeix si són infants o no.
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de l’interès superior de l’infant en la presa de decisions 
(i en l’assignació de recursos) i reconeix l’infant com a 
subjecte de dret. Així, des de la primera versió del Fons 
0-16, ha anat millorant-ne i ajustant-ne la implementació 
i la cobertura: mentre en la primera versió de l’inici del 

fer una inversió de 9,2 milions d’euros), dos anys més tard, 
va arribar a uns 17.500 nens i nenes de la ciutat (amb una 
inversió de 17 milions d’euros, sense comptabilitzar la beca 
de menjador que hi estava associada).  

2. Sobre l’enfocament de la recerca i la perspectiva 
imprescindible dels infants i adolescents 
Les ciències socials tenen la capacitat d’oferir el 
coneixement per ajustar i impulsar polítiques de millora 
a partir de l’aproximació a la realitat de les persones 
implicades o afectades. Aquest és un estudi de casos en 
profunditat basat en tècniques d’investigació qualitativa 
de l’antropologia social a partir d’una mostra de caràcter 

limitacions del temps, s’ha optat per generar unes relacions 

i la que és entrevistada en múltiples trobades, i donar 
opció al fet que aparegui, no solament el que la recerca 
vol recollir, sinó el que per a les persones informants és 
important explicar. Aquesta recerca defensa una relació 
no extractivista amb els informants, atès que no els 
considerem un “objecte de recerca”, sinó un subjecte  
de relació. 

Així mateix, se sustenta en l’observació, en la participació 
total (en aquest cas, la investigadora és una persona més 
que demana l’ajut), i les aportacions dels informants (els 

i les professionals, els adults de les famílies, i els infants i 
adolescents). Territorialment, l’estudi està situat a Ciutat 
Vella, el districte que té més població perceptora del Fons 
0-16 després de Nou Barris. Aquest districte es va descartar 
perquè forma part del pilot de la implementació de la renda 
B-MINCOME i es va considerar que podria suposar una 
interferència en la captació de dades.

L’entrada al camp la va facilitar l’IMSS a través dels centres 
de serveis socials de Ciutat Vella. L’equip de professionals 
de serveis socials van convidar 10 famílies a participar en 
l’estudi, i a partir d’aquí es va preguntar als pares o mares 

6 anys voldrien participar en la investigació i dir-hi la 
seva. La tria de famílies es va dur a terme en funció de la 

infants i la durada de la percepció del fons, amb la voluntat 
de recollir un cert equilibri en les edats (de 0 a 11 i de 12 a 
16), i sexe dels infants. Està previst que hi participin entre 
10 i 20 infants i adolescents; 10 adults de les famílies (3 
que rebran l’ajut el 2018 per primer cop i 7 que ja el rebien), 
i una dotzena de professionals de l’IMSS (educadors o 
educadores i treballadors o treballadores socials). 

Aquests diversos informants ens porten a un segon nivell 
d’informació partint de les seves relacions directes, i a un 
tercer nivell d’informació relacionat amb el que diuen del 
seu entorn social o professional. A les seves declaracions 
expliquen el que succeeix en altres famílies del seu entorn 

la targeta estem igual”. O, per contra, ressalten algunes 
anomalies puntuals, respecte a l’ús del Fons 0-16, que 
detecten al seu barri. 
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d’investigació adaptada a les seves condicions. Hem fet 
grup focal focus group  amb professionals de l’IMSS, i 
amb els pares i les mares fem entrevistes individuals. 

d’observació com d’entrevista, i depèn de l’edat que 
tinguin. La triangulació de les tècniques i la diversitat 
de població de la mostra està pensada per arribar a la 
informació de manera rigorosa, donant espai d’acció i 
decisió a cada informant. 

3. Cinc idees preliminars sobre impactes subjectius del 
Fons 0-16 en els infants i adolescents i les seves famílies: 
les veus dels adults de la llar i les veus de l’equip de 
professionals
Com a resultats preliminars en aquest estadi del treball  
de camp, podem presentar set idees destacades que 
han sorgit de la pluralitat de les veus dels adults de les 
famílies i de l’equip de professionals, i d’alguns testimonis 

3.1. El clima familiar: créixer en un entorn amb  
men s tensió
Són moltes les casuístiques econòmiques, socials i 
personals que porten les persones a situacions de 
vulnerabilitat i circuits de precarietat que, molt sovint, 
aboquen a malestars i inestabilitat emocional, angoixes i 
baixa autoestima. En aquestes circumstàncies, la vivència 
d’oportunitat que pot suposar el fons és un element 
percebut com a valuós. 

“El fons ha estat com un cop d’aire fresc en la meva 
vida.” Aina, mare de la Lila (9 anys)

El Fons 0-16 compleix un paper en reduir l’estrès que 
suposa assegurar la subsistència i la provisió de béns de 
primera necessitat, i els seus efectes en el clima familiar 
són clarament percebuts en l’alleugeriment anímic dels 
adults de casa, que repercuteix directament en el benestar 
emocional de l’infant i l’afavoreix. Els pares i mares 
entrevistats verbalitzen un impacte molt positiu del Fons 
0-16 en les seves vides i en la dels seus infants, havent-
hi menys tensió en l’atmosfera familiar perquè l’import 

d’habitatge, d’alimentació, escolars i de lleure, que són més 
pel fet de criar els infants:

“Cobro 300 € d’atur, però pago 500 € de lloguer; però no 
és només el lloguer, és la llum, és l’aigua, és la nena, és el 
casal, és el menjar. Perquè menjar per 300 € al mes amb 
un nen no te’ls treu ningú. Tu sol, mira, tires d’arròs...”.  
Aina, mare de la Lila (9 anys)

Totes les persones informants estan d’acord que l’arribada 

a la complementarietat i millor gestió d’altres ajudes. 

s’explicita un benestar emocional. La reducció de la càrrega 

emocionals. 

3.2. Cap a la normalització de les experiències vitals i  
dels circuits
Un primer element de normalització especialment destacat i 
positiu per part de tots els adults informants, és l’atorgament 
automàtic de la beca menjador del 100%, que permet, per 
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tant, cobrir aquest servei els cinc dies a la setmana durant 
tot el curs escolar. Com manifesten els i les professionals, 
no únicament és alimentació i nutrició equilibrada, sinó un 
espai de socialització, de protecció i “normalitzador”. Alguns 
adults de les famílies asseguren que si únicament quedés 
l’atorgament sistemàtic de la beca menjador, el Fons 0-16 ja 
tindria sentit, perquè assegura aquesta necessitat central en 
la criança. A més, s’aprecia molt l’alliberament de la gestió 
administrativa i la facilitat en la tramitació dels papers 
necessaris per rebre els ajuts i la beca. 

D’altra banda, un bon ús del Fons 0-16 evita que s’hagi de 
tramitar un ajut puntual per al material, les activitats i les 
sortides escolars, i evita el risc que en quedin exclosos i 
discriminats respecte a la resta de companys i companyes. 

conscienciació de les famílies, i insisteixen que aquest 
ajut ha d’anar adreçat a aquesta despesa. Una qüestió molt 
rellevant és que, ja sigui per les orientacions professionals, 
ja sigui per iniciativa pròpia de les famílies, es prioritza la 
inversió en la despesa de l’escola. 

“Yo a mis hijos les digo que escriban la carta a los 
reyes. En mi casa los reyes este año vienen en agosto. 
Lo que solemos hacer es comprarles lo que necesitan, 
pero también les dejamos que elijan algo que les guste, 
porque así también se sienten más niños. Cuando llega 

 
Adam, pare de l’Artur (14 anys i amb autisme), Adrián 
(12), Alba (8), Asier i Anita (2)

Més enllà de l’escola, els pares i mares expressen 

en circuits i entorns de marginació i drogodependència. 
En aquest sentit, informen d’estratègies de reducció de 
riscos tenint cura de l’entorn social i buscant ambients 
de seguretat i activitats esportives o musicals d’ocupació 
creativa i positiva del seu temps lliure. Tot i que el fons no 
cobreix directament aquestes activitats, i que moltes són 
gratuïtes o becades, també hi incideix perquè compleix un 
paper important en l’estabilitat material i emocional de 
les llars, pel que fa a la seva capacitat de normalització: els 

amb la roba i el material adequats i necessaris per fer les 
activitats, i això és especialment rellevant perquè la nena i 
el nen se sentin en igualtat de condicions. 

“Tengo la nevera llena, y cubierto el comedor del 
colegio. Mis hijos se sienten como los demás.”  
Mónica, mare de Kim (14), Kira (8) i Karim (6) 

Un altre aspecte important en la normalització són els 
canvis en els circuits per accedir als productes necessaris 
per a la família i passar de la donació al consum en canals 
normalitzats i normalitzadors. Es tracta de reduir o sortir 
dels circuits purament de caritat o d’assistència social, 
ja que informen que el Fons 0-16 permet deixar d’anar a 
l’església a recollir menjar del banc d’aliments o suspendre 
derivacions a la botiga de roba de segona mà de Càritas. 

“Per mi el que és bàsic és que em va permetre haver de 
deixar d’anar cada quinze dies a l’església a demanar 
menjar, perquè jo anava cada quinze dies a l’església 
a demanar menjar! Vaig anar-hi dos anys. Tu saps el 
que és anar amb el carro a fer cua? Havies d’anar-hi 
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vegades hi anava amb la nena, que no pots evitar-ho... 
Això per mi va ser..., puf, lo más!”  
Aina, mare de la Lila (9 anys)

3.3. L’apoderament de les famílies: més capacitats en la 
ges ó de l’economia domès ca 

i d’estratègia de cara a la gestió de “la targeta”, com en 
diuen. Les dades apunten que les famílies tenen clara la 
seva estratègia econòmica, i que el Fons 0-16 és una peça 
clau per poder culminar-la. Així també ho comuniquen 

apodera les famílies en les seves tasques de gestió i presa 
de decisions amb autonomia sobre el seu consum, tot i 
l’economia familiar precària. 

“Faig una gran compra de menjar, congelo carn, congelo 
peix, saps, tot. Vale, ja tinc això cobert. L’altre mes 
només hauré de comprar fruita, verdura i aleshores 
gastaré menys en menjar. M’ho gasto en calçat i ulleres. 
Vale. En comptes de gastar-me 200, el mes que ve me’n 
gasto 125 i els altres me’ls guardo pel setembre pagar la 
matrícula. Saps què vull dir? Jo m’ho vaig administrant i 
vaig guardant.”  
Tanit, mare de Zoe (9 anys)

En aquest mateix sentit, l’equip de professionals de 
serveis socials ho valoren com una oportunitat de 
responsabilitzar-se en l’autogestió domèstica i partir del 
reconeixement de les seves capacitats en les tasques de 

famílies com professionals estan d’acord que el Fons 0-16 
permet suspendre els ajuts econòmics puntuals i periòdics 

menors i dispersos i els tràmits un a un que suposaven, no 

 Tot i així, si bé algunes professionals defensen aquesta 
importància de llibertat total en l’autogestió sense 

en l’administració de l’ajut, altres qüestionen el fet que 
percebre l’ajut del Fons 0-16 no estigui condicionat a un 
pla de treball amb la família perquè consideren que això 

en la vida dels infants i els adolescents, i que en alguns 
casos, també es podria treballar per millorar la gestió 
dels seus ingressos econòmics. En qualsevol cas, pel que 
fa a possibles usos indeguts, tenint en compte l’escassa 

que són l’excepció. 

“Conozco a gente que no lo usa bien, pero no es lo 
normal. Lo normal es lo mío, lo que hacemos todas, 
comprar comida, ropa y la escuela”.  
Sandra, mare de Ben (12), Sara (9) y Pablo (6)

D’altra banda, tots els pares i mares entrevistats expliciten 
la voluntat de millorar les condicions de vida de la família i 

“Mitja jornada cobrem molt poc i igualment estic al 
pou. Igualment tinc que demanar l’ajuda de lloguer. 
Igualment tinc que demanar ajudes constantment. Jo 

algo per poder sortir d’aquí’, 
perquè jo no vull estar set anys cobrant això, demanant 
ajudes, no vull, no vull. No puc més d’això. Saps, jo vull 
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progressar, jo vull tirar endavant, saps?”  
Tanit, mare de Zoe (9 anys)

3.4. Incerteses i límits al voltant de la convocatòria  
del Fons 0-16 

membres del nucli familiar i no únicament els infants o 
adolescents. Per a alguns professionals és qüestionable que, 
malgrat que els destinataris de l’ajut siguin els més petits, 
no hi hagi capacitat de limitar-ho; mentre que, per la seva 
banda, els pares i mares pensen que si la família està bé, 

necessitats també són diferents segons les edats, però que, 

 “Si en casa estamos bien, el niño esta bien, y tú ya  
sabes que necesita cada uno, y no me pide lo mismo la 
de 8 que el de 14”.  
Mónica, mare de Kim (14), Kira (8) i Karim (6)  

Tant els professionals com les famílies viuen amb incertesa 
el calendari i el període de convocatòria i el d’atorgament. 
Els pares i mares expressen ansietat, ja que no els permet 
organitzar-se amb temps i els obliga a “ir al día” i trobar 
alternatives a les seves necessitats o urgències. Davant la 
temporalitat limitada i la manca de continuïtat sorgeix la 
proposta de cobrir dotze mesos i que es pugui demanar 
durant l’any. Els tempos administratius impacten en 
l’economia domèstica i normalment s’espera a l’arribada del 
fons per poder fer totes les compres de cara al curs escolar. 
D’altra banda, però, tant des de l’observació, com des de la 

participació total i de les entrevistes, es posa en evidència la 
facilitat en la tramitació de l’ajut, i la implicació del conjunt 
de professionals a fer-ho accessible i fàcil. 

Finalment, els pares i mares posen sobre la taula propostes 
de millora respecte a certs criteris d’accés al Fons 0-16, com 

necessitat de medicació dels nens i nenes amb necessitats 

“De los 16 a los 18 es cuando más gastos tiene un niño, 
sobre todo si va a bachillerato”.  

de 18, 12, 6 i 3 anys (el més petit amb diabetis)

3.5. L’ajut i la dignitat: canvi de mirada de la caritat al dret 
Si alguns professionals verbalitzen els seus dubtes respecte 
d’això, són molts els qui pensen que el Fons 0-16 és un 
pas per convertir la mirada més caritativa i assistencialista 
dels ajuts puntuals i dispersos (per ulleres, per material 
escolar, etcètera) en un dret a rebre suports econòmics quan 

adolescents de la família tinguin assegurades les necessitats 
principals. Les famílies entrevistades també han incorporat 
aquest discurs que emergeix en les seves narratives.  

“Jo no he arribat al fons, el fons va arribar a mi. Va ser 
la meva assistenta social la que em va posar. Hi ha unes 
llistes de persones en risc, i m’arriba la carta directa a casa”.  
Aina, mare de la Lila (9 anys)

Així mateix, a banda del relat, també és rellevant 
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quan les trobades són a les cases, aquestes apareixen 
netes i ordenades i la presentació personal dels mares 
i pares entrevistats és acurada, polida i amb una roba 
que està curosament triada, no tant per impressionar 
el qui entrevista com per aparèixer de la manera “més 

i el seu relat contradiuen l’imaginari social de les seves 
expectatives, del que seria “esperable” i se situen lluny 
d’una performativització de la pobresa. 

En la continuïtat de la investigació constatarem i 
aprofundirem en l’anàlisi i la comprensió dels diversos 
impactes subjectius del Fons 0-16, incorporant-hi les 
veus imprescindibles dels infants i adolescents. Molt 
probablement reforçarem algunes de les idees presentades 
aquí, en matisarem d’altres i n’apareixeran de noves. El més 

clarament del treball de camp: la dignitat.
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Les desigualtats  
en salut segons  
pobresa i renda 
Xavier Bartoll13,  
Katherine Pérez123,  
Carme Borrell123

Paraules clau: salut, ingressos, pobresa, desigualtats

La disponibilitat de recursos materials és un determinant 
clau de la salut de les persones, fet que recolza en una 
àmplia evidència que indica una relació positiva entre 
ingressos i resultats favorables en la salut. Al mateix 
temps, la presència de desigualtats socioeconòmiques 
perjudica l’assoliment de nivells de salut més elevats per 
al conjunt de la població. Barcelona no és una excepció en 
el repte de disminuir les desigualtats socioeconòmiques 

els assoliments de salut percebuda i mental segons les 
carències materials i per nivells d’ingressos en forma de 
gradient. Si bé es constata la persistència de l’exclusió i 
les desigualtats, tant a escala local com transnacional, 
les polítiques destinades a la població més vulnerable 
són necessàries, així com reforçar les de caràcter més 
universal o que permetin anivellar les desigualtats per 
posició socioeconòmica. 

Introducció
És ben conegut que la relació entre salut i nivell d’ingressos 
té una relació positiva (com més alt és el nivell d’ingressos, 
millor és la salut) però decreixent, és a dir, a partir d’un 
cert nivell, els increments de renda ja no comporten 
gaire millora de la salut, com ara en l’esperança de vida 
(l’anomenada Preston curve, Preston, 1975). Aquesta relació 
no lineal que s’observa a escala agregada depèn tant del 
nivell mitjà d’ingressos de la població com de la desigualtat. 
Si la desigualtat és alta, increments o transferències en 
els trams més baixos de renda reverteixen en nivells 

1. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

2. CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
3. Ins tut d’Inves gació Biomèdica (IIB Sant Pau).
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més alts de salut que els percebuts en els trams de renda 
més elevats. Tanmateix, en conjunt, la redistribució de 
recursos suposa una millora del nivell mitjà de salut de la 
població (Rodgers, 1979). Aleshores, existeixen evidències 
empíriques d’una relació negativa entre la desigualtat 
d’ingressos a escala agregada i la salut poblacional. Les 
societats menys igualitàries tendeixen a presentar pitjors 
indicadors de salut poblacional, com ara més patologies 
mentals i d’addicció a l’alcohol i les drogues, l’obesitat, 
una esperança de vida més baixa i també pitjors indicadors 
de benestar infantil (Wilkinson i Pickett, 2009). Els pitjors 
resultats en salut es troben als Estats Units d’Amèrica i a 
altres països anglosaxons de tradició política més liberal, 
mentre que els millors resultats els obtenen els països 
escandinaus, de tradició més igualitària i amb un estat del 

d’experiències amb graus diferents de desigualtat on 
l’evidència empírica és menys concloent, sobretot quan  
es tenen en compte dades desagregades a escala individual 
(Lynch et al., 2004; van Doorslaer i Koolman, 2004; Kondo 
et al., 2009). 

Davant la hipòtesi que són els nivells de renda els que 
condicionen la pròpia salut (hipòtesi de l’ingrés absolut), 
s’ha suggerit una altra teoria en què la salut i, sobretot, els 
problemes psicosocials com l’estrès i l’angoixa (Marmot, 
2004), estarien afectats per la comparació del propi estatus 
social amb el d’altres grups socials de referència (hipòtesi 
de l’ingrés relatiu) (Rodgers, 1979;Wagstaff i Van Doorslaer, 
2000). En la hipòtesi de l’ingrés absolut de renda, el que 
és rellevant és la disponibilitat dels recursos materials 
que condicionen un ventall més ampli d’oportunitats i 
assoliments efectius de plans de vida, mentre que en la 

hipòtesi de l’ingrés relatiu, es donaria més importància a 
les xarxes de suport i a la cohesió social. Certament, hi ha 
una robusta evidència empírica a favor de la hipòtesi de 
l’ingrés absolut i, de manera més dèbil, respecte de l’ingrés 
relatiu (Wagstaff i Van Doorslaer, 2000). En qualsevol cas, 
es comparteix el diagnòstic que el conjunt de la societat 

en situacions de pobresa o de limitació de recursos. Són,  
sobretot, els factors de context els que condicionen tant 
l’adquisició d’hàbits saludables com les oportunitats de 
desenvolupament al llarg del curs de la vida. Per tant, ja 
des de la infantesa, caldria assegurar uns entorns propicis 
de desenvolupament que proporcionin el retorn social més 
elevat (Galobardes et al., 2006).

Aquest article mostra la desigual distribució de la salut 
segons la carència material i el nivell de renda dels homes i 
dones residents a la ciutat de Barcelona, i com els resultats 
en salut empitjoren en forma de gradient conforme 
disminueixen els recursos econòmics.

Breu descripció de la metodologia

al maig del 2017) sobre una mostra representativa de 
la població de Barcelona, podem conèixer la situació 
socioeconòmica i de l’estat de salut a la ciutat. Per conèixer 
la situació de la salut respecte dels nivells d’ingressos es 
van seleccionar dos indicadors: la salut percebuda i la salut 
mental. Es pregunta a la ciutadania per la seva percepció de 

Posteriorment s’agruparen les respostes en bona salut 



123

salut percebuda (agrupades en les categories de regular i 
dolenta). Per mesurar la salut mental s’utilitza l’instrument 
General Health Questionnaire (GHQ-12, Goldberg, 1978), 
que detecta trastorns de l’ànim i problemes psicosocials, 
com ara l’angoixa. Aquest indicador s’interpreta com el risc 
de patiment psicològic (quan una persona presenta 3 o més 
ítems de 12).

Amb relació a les mesures de pobresa i d’ingressos, 
l’enquesta recollia, entre altres, tres indicadors: la carència 
material, la renda disponible individual mensual i la renda 
disponible familiar anual. Per mesurar la carència material 
s’utilitza el mateix instrument que en altres enquestes 
de condicions de vida a escala europea d’acord amb nou 
indicadors4 . Aquests indicadors cobreixen la impossibilitat 
de poder disposar d’aliments, d’accés a l’habitatge (quatre 
ítems), la participació social (un ítem) i la disponibilitat de 
béns duradors (quatre ítems). Si es compleixen tres dels 
nou indicadors de privació, es considera carència material. 
Cal remarcar que és un indicador que es refereix a la llar i 
no només a l’individu. Pel que fa als indicadors d’ingressos, 
malauradament és habitual en les enquestes registrar una 
quota de valors  perduts elevada. Per aquest motiu es van 
imputar els valors perduts d’acord amb diverses variables 
socioeconòmiques. S’han considerat quatre categories 

similar, tant pels ingressos individuals mensuals com pels 
familiars anuals.

Per explorar les desigualtats en salut es mostra la 
distribució de la mala salut segons la presència o no de 
pobresa i per cada categoria d’ingressos. En un segon pas 
es calcula l’excés de probabilitat de patir pitjors resultats 

de salut segons la presència de pobresa i menor renda 
individual i familiar respecte de no patir pobresa i la 
categoria més avantatjada d’ingressos. Aquests excessos 
de probabilitats (odds ratio) es mostren per homes i 
dones ajustant per l’edat per tal de controlar l’efecte de 
l’envelliment, i en el cas de la renda familiar, pel nombre de 
persones que viuen a la llar (renda familiar equivalent). 

La salut segons pobresa i ingressos
En tots els indicadors, les dones presenten pitjors 
indicadors que els homes. El 22,8% de les dones va declarar 
tenir mala salut percebuda, mentre que en els homes és del 
16,2%. Estan en risc de mala salut mental el 19,2% de les 
dones i el 16,7% dels homes. Amb relació als indicadors de 
nivell socioeconòmic, el 17,1% de les dones i el 13,9% dels 
homes enquestats estan en situació de carència material. 
Pel que fa a la distribució dels ingressos individuals, un 
44,5% de les dones i un 26,3% dels homes ingressen 900 
o menys euros al mes. La meitat de la població té uns 
ingressos individuals en la franja de 1.200 a 1.800 € al 
mes, i de 18.000 i 30.000 € anuals familiars, mentre que el 
10,5% de les dones i el 23,3% dels homes tenen ingressos 
mensuals superiors a 1.800 €. Uns ingressos familiars 
anuals superiors a 30.000 € els tenen el 26,6% de les dones i 
el 31,4% dels homes (taula 1).

4. Els nou ítems són els següents: pagar sense endarreriments despeses 
relacionades amb l’habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) 
o de compres ajornades; poder anar de vacances almenys una setmana a 
l’any; poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent vegetarià) 
almenys cada dos dies; poder afrontar despeses imprevistes; poder 
permetre’s un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil); poder permetre’s un 
televisor; poder permetre’s una rentadora; poder permetre’s un cotxe; poder 
mantenir l’habitatge a una temperatura adient.



124 | Barcelona Societat En profunditat

segons pobresa i nivells d’ingressos individual i familiar. 

en presència de pobresa i un nivell econòmic baix. Així, 
declaren una mala salut percebuda i mental el 33,1% i el 
41% respectivament dels homes en situació de pobresa, 
mentre que només ho fan el 13,4% i el 12,5% quan no 
estan en situació de carència material. En les dones trobem 
diferències similars, el 48,4% i 39,4 en salut percebuda i 
salut mental en les dones en situació de pobresa, mentre 
que només el 17,5% i el 15,9% en les dones sense situació 
de pobresa. Respecte als ingressos, observem percentatges 
inferiors de mala salut en la població amb ingressos més 
elevats i un increment de la mala salut quan els ingressos 
disminueixen. Una primera aproximació de les desigualtats 
segons ingressos s’obté restant els percentatges de mala 
salut de les persones més i menys afavorides en renda. 

Font: Elaboració pròpia. Enquesta de salut de Barcelona 2016/17.
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Taula 1. Distribució de la carència material i ingressos per sexe, 2016

 Homes  Dones
 (N=1.586) (N=1.762)

Carència material  

No 86,1 82,9

Si 13,9 17,1

Ingressos individuals mes1  

>1.800 23,3 10.5

1.201-1.800 31,0 23.5

901-1.200 19,4 21.5

<900 26,3 44.5

Ingressos familiars anuals  

>30.000 31,5 26.6

18.001-30.000 36,8 35.2

12.001-18.000 20,9 23.1

<12.000 10,8 15.1

1.Homes N=1.429; Dones N=1.537

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de salut pública
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Per exemple, la diferència en la freqüència de mala salut 
percebuda en les dones amb menor i major nivell de renda 
arriba al 43%, i al 25% en mala salut mental. En els homes 
aquestes diferències són respectivament de 17% i 24%. 

Una mirada més acurada sobre aquests resultats de 
l’enquesta ha de considerar que els grups socioeconòmics 

poden estar formats per persones d’edats diferents, un fet 
que explicaria part dels resultats. Igualment, el nombre de 
persones que viuen en una llar pot tenir a veure amb els 
ingressos disponibles per persona. Un cop ajustats aquests 

segons la situació socioeconòmica. Els punts vermells 
representen la magnitud de més probabilitat de mala salut 
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Nota: Tots els indicadors estan ajustats per edat i per nombre de persones a la llar en els ingressos familiars. La situació més avantatjada sobreposada en l’eix d’abscisses.  
Tots els odds ratio

Font: Elaboració pròpia. Enquesta de salut de Barcelona 2016/17.
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comparant amb la situació més avantatjada (representada 
sobre l’eix d’abscisses). En aquest cas s’han afegit els 

de situació socioeconòmica menys avantatjada presenten 

avantatjada. Per exemple, els homes en situació de carència 
material tenen 4 vegades més probabilitat de tenir mala 
salut percebuda que els homes sense carència material, 
mentre que aquesta diferència és de 5,9 vegades en les 
dones. En la major part d’indicadors de salut es dona una 
distribució en forma d’esglaonament en què empitjoren els 
indicadors de salut en fer-ho la situació socioeconòmica. 

Cal recordar que aquests resultats només mostren una 
associació entre la salut i el nivell de renda; en cap cas 
mostren causalitat. També cal tenir en compte que, 
tot i estar ajustats per edat, representen associacions 
crues, i que altres factors, com ara la situació laboral, 
poden explicar l’associació entre nivell de renda i salut. 
Tampoc és possible descartar efectes bidireccionals en la 
causalitat, és a dir, que persones amb pitjor salut tinguin 

que seria rellevant per a les persones amb algun tipus de 
discapacitat. 

Conclusió
Els resultats mostren un nivell important de desigualtats 
en salut en ambdós sexes. Les persones en situació de 
carència material o de baix nivell d’ingressos individuals 
i familiars tenen una probabilitat molt més alta de 
patir problemes de salut percebuda i de salut mental. 
Els resultats mostren també una distribució en forma 

d’esglaonament: si hi ha ingressos menors, les probabilitats 
de mala salut s’incrementen gradualment. 

L’anàlisi de l’associació entre la salut i la renda posa al 
descobert com la població amb menys recursos és una 
població diana per a les polítiques públiques i, en concret, 
les relacionades amb la salut, però també ho és la població 
amb ingressos mitjans. Una avaluació de la relació entre 
salut i carència material i la renda pren sentit en el marc de 

 és essencial 
en el mateix exercici de la salut pública, com ara la qualitat 
de l’aire i de la salubritat en general, una visió més àmplia 
ha de considerar també altres béns susceptibles de provisió 
o regulació públiques, com ara l’accés a l’habitatge, als 
recursos sanitaris, a una educació de qualitat i al treball 
digne. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) es monitoren les desigualtats socioeconòmiques 
i la seva evolució i es despleguen diverses intervencions 
adreçades a la reducció de les desigualtats. En especial, 
en el marc de la Llei de barris del 2004 i Pla de barris del 
2015 s’han prioritzat intervencions en 23 barris on es 
registren els pitjors indicadors en salut i socioeconòmics 
reforçant l’acció comunitària en diversos àmbits destinades 

et al., 2012). 
Un altre exemple és com la reducció de les desigualtats 
en l’esperança de vida i del patiment psicològic, entre 
altres, formen part de l’“Estratègia d’inclusió i reducció 
de les desigualtats socials a Barcelona per al 2017-
2027”, aprovada fa pocs mesos (http://www.bcn.cat/
barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html).

Alguns programes dirigits als grups de població més 
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termini, però és necessari, també, dissenyar intervencions 
a llarg termini, ja que aquests efectes poden desaparèixer 
en el temps (Osypuk et al., 2014). Tanmateix, després de 
dècades de polítiques redistributives, de la millora en 
el nivell educatiu i els grans avenços en la tecnologia i 
la prestació de serveis sanitaris, continuem observant 
desigualtats i pobresa estructurals. La persistència 
d’aquests fenòmens no és només local sinó comú a tot 
Europa, per bé que amb diferències (a l’Estat espanyol i en 
alguns països de l’Europa de l’est amb les taxes de pobresa 
més elevades, en la forquilla del 20-25%, i als països 
nòrdics, prop de la meitat) (Jenkins, 2018). El fet que no 
s’hagin assolit els objectius Europa-2020 ha fet que aquest 
darrer període 2010-2020 s’anomeni la “dècada perduda” 
(Atkinson et al., 2017), en el qual la crisi econòmica ha 

les polítiques laborals orientades a incrementar l’ocupació 
en salaris baixos o a restringir l’accés a les polítiques de 
protecció social, com ara l’atur, difícilment ajuden a assolir 
una major inclusió social. En canvi, existeixen evidències 
que els programes de rendes mínimes disminueixen la 
mortalitat (Nelson and Fritzell, 2014). 

El nombrós grup de població que es troba en una posició 
socioeconòmica intermèdia —i donada l’escassa mobilitat 

polítiques de benestar més difoses i universalistes o d’un 
“universalisme proporcional”, és a dir, més intens en 

d’anivellar el gradient social (Davies i Sheriff, 2012). Per 
a aquest grup intermedi, que no és objectiu de programes 

lisi de 
la relació entre renda i salut tenint en compte la provisió 

de determinats béns públics com l’educació i els serveis 
de salut, però també els que proveeix o promou la salut 
pública. El consum de tabac continua sent el principal 
factor de risc de morbiditat, seguit del consum d’alcohol i 
de drogues, però també ho són el sobreprès, els problemes 
relacionats amb la dieta i d’altres com la qualitat de l’aire 
(Soriano et al., 2018). Factors de risc que també estan 
distribuïts seguint el patró del gradient social. També 
és possible millorar en altres intangibles de l’entorn 
laboral, els nivells d’estrès i una racionalització del temps 
i la possibilitat de conciliació laboral. Una bona part 
de l’excés de desigualtat del gradient social en salut és 
atribuïble al món laboral. Aquestes polítiques downstream 
es poden complementar amb polítiques upstream, com 
ara una polí

els determinants claus, les intervencions més efectives i 
els elements facilitadors per revertir, a llarg termini, les 
desigualtats en salut.
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La bretxa salarial existent entre les persones amb i 
sense discapacitat a la ciutat de Barcelona és d’un 25%. 
L’article treballat conjuntament per l’Institut Municipal 

de Dades (OMD) caracteritza aquesta diferència salarial 
sobre la base de la font estadística de la Mostra contínua 
de vides laborals, que té la potencialitat de mantenir una 

de treball de la població a Barcelona. Mai abans s’havia 
tractat la bretxa salarial per raó de discapacitat en aquest 
àmbit territorial. La voluntat de l’IMPD és monitorar 
anualment l’estat d’aquesta escletxa i articular polítiques 
d’inclusió en conseqüència.

La inclusió de les persones amb discapacitat en el mercat 
de treball és un element clau per a la inclusió en la 
comunitat i és l’objectiu de les polítiques públiques de 
tots els nivells de govern, el municipal inclòs, en el cas de 
la ciutat de Barcelona. No obstant això, el coneixement 
sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat té 
encara avui llacunes considerables: a tall d’exemple, les 
xifres d’ocupació disponibles en l’àmbit de Catalunya no 
permeten diferenciar la contractació en el mercat ordinari 
i la contractació en entorns protegits (centres especials de 
treball i enclavaments laborals). En aquest mateix sentit, 
l’estructura dels salaris de les persones amb discapacitat a 

.

l’IMPD per millorar el coneixement sobre l’estructura 
salarial dels treballadors i treballadores amb discapacitat de 

Els salaris de  
les persones  
amb discapacitat  
a Barcelona 

Dolors Cotrina1 1 2  
2

Paraules clau: salaris, discapacitat, bretxa salarial,  
Mostra contínua vides laborals, inclusió, inserció laboral

1. Oficina Municipal de Dades (OMD)
2. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
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la ciutat, amb la publicació d’un primer informe, “Els salaris 

2016”. Aquest informe té una periodicitat anual i en aquest 
article s’avancen les dades per a l’any 2017.

L’objectiu de la publicació de l’OMD és fer una aproximació 
en l’àmbit de Barcelona ciutat3

i assalariades amb discapacitat, analitzar les variacions 
de les seves retribucions en funció de l’edat, el sexe, el 
nivell d’estudis, el tipus de relació laboral i d’empresa i, 

“bretxa salarial per raó de discapacitat”. Com es veurà més 
endavant, aquesta és del 25%

La font d’informació és la Mostra contínua de vides laborals 
(MCVL), una mostra aleatòria de dades de la Seguretat 
Social que l’OMD ja ha explotat en estudis anteriors sobre 
la precarietat laboral i l’emprenedoria. Les dades treballades 
constitueixen una mostra representativa de totes les 
persones que van tenir una relació amb la Seguretat Social 
l’any 2017, bé sigui població cotitzant o pensionista. En 
aquesta ocasió, l’MCVL s’ha treballat amb informació 
anonimitzada del model 190 d’Hisenda per a la ciutat de 
Barcelona, on es recull la discapacitat reconeguda a partir 
d’un grau del 33% o superior. L’MCVL té la potencialitat de 

del mercat de treball de la població amb discapacitat a 
Barcelona i, per tant, permet analitzar l’estat del mercat de 
treball a l’hora d’articular polítiques d’ocupació.

Principals resultats
• El salari mitjà de les persones amb discapacitat a 
Barcelona va ser de 22.767 € anuals/any, un 25,2% menys 

En termes de salari/dia aquesta bretxa és lleugerament 
superior (26,3%).

• La distribució dels salaris és clarament diferent en la 
comparació entre treballadors amb i sense discapacitat: 
pel que fa als treballadors amb discapacitat, es concentren 

3. Per al conjunt d’Espanya hi ha l’estadística similar de l’INE: “El salario de las 
personas con discapacidad”. Font: Mostra con nua de vides laborals de Barcelona (ECVL), 2017
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de manera clara les franges inferiors de salaris, amb una 
distribució més apuntada, més asimètrica i amb més 
dispersió que la distribució dels treballadors i treballadores 
sense discapacitat.

de gènere en la participació en el mercat laboral, mentre 
que la participació de dones amb discapacitat és només del 
47,1%. El salari mitjà de les dones amb discapacitat és un 
20% més baix que el dels homes amb discapacitat (20.387 
i 24.889 €, respectivament). Tanmateix, la bretxa salarial 
per discapacitat és superior entre els homes (27,4%), ja que 
el salari de les dones sense discapacitat (26.727 €) ja és un 
22% més baix que el dels homes.

un accés al mercat de treball encara minoritari (6,4%, molt 
per sota del 14,2% de la població sense discapacitat). El 
salari mitjà que perceben és, a més, el més baix de totes 

les categories analitzades (10.615 €/any). Tal com es pot 
observar a la taula 1, la bretxa salarial és molt alta en totes 
les franges d’edat i arriba al 38,3% de diferència en el cas 
dels treballadors amb discapacitat de 30 a 44 anys.

nivell d’estudis: si bé la diferència de salaris en el nivell 
d’estudis inferior a graduat escolar és del 6,5%, la diferència 
es dispara per a les persones amb graduat escolar (25,7%) i 
amb nivells d’estudis de batxillerat o superiors (13,2%).

• L’estudi de la categoria professional mostra el desequilibri 
en l’accés de les persones amb discapacitat en el mercat 
laboral: així, la categoria d’auxiliars administratius i 
categories similars concentren el 62% dels treballadors i 
treballadores amb discapacitat, enfront del 42,6% de les 
persones assalariades sense discapacitat. El salari mitjà per 
aquesta categoria és un 15,2% més baix, i un 8,1% més baix 
en categories superiors (taula 2).

   

Gènere Dona 20.387 26.727 23,7

 Home 24.889 34.267 27,4

Grup d’edat Fins a 29 10.615 16.800 36,8

 De 30 a 44 18.217 29.549 38,3

 45 anys o més  25.654 35.946 28,6

Nivell d’estudis Inferior a graduat escolar 15.943 17.049 6,5

 Graduat escolar o equivalent 15.391 20.701 25,7

 Batxiller, equivalents o superiors 29.836 34.387 13,2

Salari mitjà Barcelona 22.767 30.455 25,2

Font: Mostra contínua de vides laborals de Barcelona, 2017
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• Segons la mostra analitzada, les empreses que més 
contracten persones amb discapacitat són les més grans4: 
el 46,1% dels assalariats o assalariades amb discapacitat 
són contractats per empreses de més de 200 treballadors 
(aquest percentatge baixa al 38,8% entre els que no tenen 
discapacitat). Els salaris en aquestes empreses també són 
més alts (25.897 €/any), mentre que a les petites i mitjanes 
els salaris són de 18.898 € de mitjana i de 20.981 € en el cas 
de les empreses de 50 o més treballadors. 

• Quant als sectors econòmics, el 51,7% dels assalariats 
o assalariades amb discapacitat es trobarien en 
l’Administració pública i serveis de provisió mixta 
(educació, sanitat i serveis socials) o en els serveis 
personals, mentre que aquest percentatge baixa a un 29,3% 
en la població sense discapacitat. El salari dels sectors de 
l’Administració pública, del comerç i de professionals se 
situa entorn dels 21.658 €/any. El sector de la indústria 
i la construcció té pocs treballadors i treballadores amb 

discapacitat (només un 9,3%) però els seus salaris són més 
alts (34.422 €/any).

grau de discapacitat: 23.481 €/any per a treballadors del 
33% al 64% de discapacitat i 19.481 € per a discapacitat 
de 65% o més (si bé en aquests grups hi ha poques 
observacions en la mostra del 2017). 

Conclusions
L’anàlisi de l’MCVL 2017 ha permès fer una primera 

discapacitat a la ciutat de Barcelona que han estat en 

4. La normativa exigeix contractar un 2% de la plantilla amb persones que 
tenen discapacitat, en empreses amb una plantilla de 50 o més treballadors 
o treballadores, directament o mitjançant el contracte entre una empresa 
col·laboradora i un centre especial de treball per a la realització d’obres i 
serveis (RD 290/2004, de 20 de febrer).

Taula 2. Salari mitjà segons dimensió del centre de treball i sector d’activitat a Barcelona, 2017

   

Dimensió D’1 a 49 18.898 24.650 23,3
del centre de treball De 50 a 199 20.981 33.070 36,6

 200 anys o més 25.897 35.160 26,3

Sector d’activitat Indústria i construcció 34.422 36.400 5,4

 Comerç, hostaleria, transport,  
 informació i comunicació 23.075 28.343 18,6

 Administració pública, educació,  
 sanitat, serveis socials i personals 21.658 29.511 26,6

Salari mitjà Barcelona 22.767 30.455 25,2

Font: Mostra contínua de vides laborals de Barcelona, 2017
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actiu al mercat de treball l’any 2017. Una bretxa salarial 
que es fa més profunda quan s’analitzen altres variables 
com el gènere, l’edat o el nivell d’estudis, que de ben segur 
s’hauran de considerar els propers anys per tal d’avançar 
en l’exercici del dret a treballar en igualtat de condicions, 
reconegut a la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de les persones amb discapacitat. 

El coneixement de la realitat social en l’àmbit del treball de 

polítiques públiques adreçades a la inserció laboral de les 
persones amb discapacitat, una tasca que desenvolupen els 
equips especialitzats com l’Equip d’Assessorament Laboral 
de l’IMPD i també les entitats que participen a la Xarxa 
d’Inserció Laboral de Barcelona amb l’objectiu de fer un 
mercat de treball més inclusiu.
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Experiment d’ajuts a la 
renda als Països Baixos: 
Utrecht

 
Escola Universitària d’Economia d’Utrecht. Països Baixos

Paraules clau: renda mínima garantida, exclusió social, 
experiment de camp, benestar social, renda mínima 
d’inserció, renda bàsica

Actualment hi ha diversos governs i iniciatives privades 
que estan ideant noves formes de prestacions de rendes 
o que ja les estan començant a aplicar, sovint similars o 
inspirades en el concepte de renda bàsica. El projecte 
B-MINCOME de Barcelona, que es va posar en marxa 

referència a l’estudi “Weten wat werkt” (“Saber què 
funciona”) que s’està duent a terme actualment a Utrecht 
i que és un dels sis projectes municipals independents 
en matèria de prestacions a la renda que s’estan fent als 
Països Baixos. Malauradament, atès que en el moment 
d’escriure aquest article la recerca encara està en curs, no 
podem exposar-ne els resultats. No obstant, En el lloc seu,  
analitzarem com va néixer l’experiment, en descriurem 
el disseny experimental i compararem el que s’està fent 
a Utrecht amb altres experiments similars que tenen lloc 
arreu del món. 

1. Els “experiments dels Països Baixos”
A la tardor del 2017, la ciutat de Barcelona i els seus socis 
van presentar la posada en marxa de B-MINCOME, un 
projecte ambiciós per combatre la pobresa i l’exclusió 
social en les àrees urbanes més desafavorides de 
Barcelona. B-MINCOME combina una renda mínima 
garantida amb polítiques socials actives pensades 
especialment per a les llars amb rendes baixes. Durant els 
dos anys que durarà el projecte, es té previst posar a prova 
diversos tipus de polítiques de renda i polítiques d’inserció 
en un entorn experimental. D’aquesta manera, Barcelona 
s’afegeix a la llista de governs i iniciatives privades que 
actualment ideen noves polítiques de renda o que ja les 
estan començant a aplicar, sovint similars o inspirades en 
el concepte de renda bàsica.



137

Altres exemples serien els experiments municipals duts a 
terme als Països Baixos en matèria de prestacions de renda, 
també anomenats experiments de con ança o experiments 
de renda bàsica dels Països Baixos. Als Països Baixos, el 
descontentament respecte a la política de benestar social 
del país ha fet que almenys sis ciutats holandeses hagin 
volgut posar a prova noves maneres de concedir ajuts a 
la renda als seus ciutadans. Entre aquestes ciutats hi ha 
Utrecht, on l’estudi s’ha batejat “Weten wat werkt” (“Saber 
què funciona”) i que s’adreça a més de 700 persones 

l’experiment, s’eliminen les obligacions de reinserció i les 
sancions per incompliments vinculades a l’obtenció de 
rendes mínimes amb l’objectiu de conferir més autonomia 

l’experiment són la creació de plans a mida per ajudar les 

de les altres cinc ciutats segueixen un plantejament 
similar i seran igualment avaluades en termes d’afavorir la 
reinserció al mercat laboral i la participació social, a més 
d’estudiar els efectes per a la salut, el benestar i la situació 
econòmica de les persones participants. Amb aquest article 
pretenem acostar a un públic més ampli i internacional 
l’experiment d’Utrecht, així com el context polític i 
institucional en el qual té lloc. 

Hem estructurat l’article de la manera següent. Comencem 
amb un breu resum del context polític a l’apartat 2 per 
tal d’explicar com funciona el sistema neerlandès de 
prestació de rendes. A l’apartat 3 repassem la història dels 
experiments dels Països Baixos i analitzem els principals 
factors que han contribuït a la seva aparició. L’apartat 4 se 

centra en els fonaments teòrics dels experiments, mentre 
que l’apartat 5 presenta com és el disseny del nostre 
experiment i els indicadors de resultats que ens interessen. 
A l’apartat 6 comentem les semblances i les diferències 
entre el nostre estudi i uns altres quatre estudis similars 
sobre polítiques de rendes que s’estan duent a terme en 
altres parts del món. L’apartat 7 serveix de conclusió i 
explica què s’espera de l’estudi.

2. Resum de les polítiques actuals: la renda mínima 
d’inserció als Països Baixos 
Per entendre la naturalesa de l’experiment d’Utrecht i 
per explicar l’aparició d’altres experiments similars als 
Països Baixos, és útil fer una breu introducció del context 
institucional de l’actual sistema neerlandès de prestació 
de rendes. Als Països Baixos, la renda mínima d’inserció 
funciona seguint el model de la renda mínima garantida 
(RMG). En altres llocs del món aquests models també es 
coneixen amb el nom d’ajuts o prestacions socials o xarxa de 
protecció social. En aquest article utilitzem aquests termes 
indistintament. L’RMG és un programa de prestacions no 
contributives que proporciona uns ingressos mensuals a 
les llars més pobres, que es determinen segons els recursos 
disponibles i la feina de què disposen1. La legislació 
neerlandesa en matèria d’RMG és extensa i complexa, motiu 
pel qual ens centrem només en les normes i condicions 
més importants. L’RMG neerlandesa preveu un pagament 
mensual màxim de 1.026 € per a una llar d’un sol membre2.  

1. En neerlandès, aquest programa de prestacions rep el nom de bijstand.

2. Les llars amb dues persones reben 1.465 € mensuals. L’import de l’RMG 
es xa en relació amb el salari mínim interprofessional: les llars d’una sola 
persona perceben el 70% del salari mínim, mentre que les llars de dues 
persones en reben el 100%. 
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La política està pensada com a mecanisme de protecció 
temporal amb l’objectiu de proporcionar uns ingressos 

a generar ingressos (habitualment, a través d’una feina 

compleixin una sèrie de normes, com ara redactar 

que no compleixin aquests requisits poden ser sancionades 
amb la congelació de la prestació o bé retirant-los-la. 
D’aquestes normes en queden exemptes les persones amb 
incapacitat laboral o amb problemes greus de salut.

Un aspecte important del marc institucional neerlandès 
és que les administracions locals (els ajuntaments i els 
consells regionals) tenen la competència d’executar aquest 

totes les despeses locals relacionades amb l’RMG les 
reemborsava l’Administració central, actualment les 
autoritats locals reben un pressupost per a l’RMG. El 
pressupost (també anomenat pressupost d’inserció  es 
calcula amb una fórmula complexa basada en la composició 
de la població del municipi. Si bé els pressupostos de 
reinserció són bàsicament pagaments d’una sola quantitat 
calculada a partir de paràmetres objectius de població, les 
despeses reals de l’RMG també depenen de les polítiques 
locals, de l’economia regional i del mercat laboral. D’acord 
amb la teoria econòmica, aquest model incentiva a les 
administracions locals a reduir els casos de persones 

a les condicions del municipi. Per tant, l’RMG s’atorga 
d’una manera completament descentralitzada en la qual el 
Govern nacional n’estableix el marc legal, i  l’Administració 
local l’executa. Aquest model és el que ha facilitat la recent 
aparició dels “experiments” dels Països Baixos.

3. De la idea a l’experiment: com va començar tot
Per entendre per què algunes administracions locals als 
Països Baixos, incloent-hi l’Ajuntament d’Utrecht, decidiren 
posar en pràctica aquests experiments hem de remuntar-
nos a l’inici de 2015. En aquell moment, els Països Baixos 
van reformar les seves polítiques de benestar a través de 
l’anomenada Llei de participació (Participatiewet 3.  La 
reforma també va incloure l’enduriment de la normativa 
de l’RMG, imposant unes regles més estrictes i augmentant 
les condicions per accedir a la prestació. Ara les persones 

Taula 1. Dades d’interès sobre la ciutat d’Utrecht 

Població (2018) 347.574 habitants

Producte interior brut 23.100 € 
per càpita (2015) (nacional: 24.700 €)

Creixement del producte  3,2%  
interior brut (2017) (nacional: 3,2%)

Taxa d’atur (2017) 4,6% (nacional: 4,4%)

 
l’RMG (2018) (el 5,7% del total de llars)

La taula 1 mostra que Utrecht (la quarta ciutat dels Països Baixos) té uns paràmetres 
adequats en diversos aspectes socioeconòmics (també comparativament amb 

comparable amb el d’altres ciutats holandeses de més de 100.000 habitants. 
Tanmateix, l’objectiu d’Utrecht és millorar els serveis socials que presta. 

Font: Estadístiques dels Països Baixos, Ajuntament d’Utrecht.

3. Per a més informació sobre l’aparició dels nous experiments municipals als 
Països Baixos en relació amb els canvis en l’estat del benestar al país, vegeu 
Groot et al. (2018).
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obligació més estricta a l’hora d’acceptar una feina i 

arribar-hi. A més, es va atorgar als ajuntaments la potestat 

a canvi de rebre els ajuts. Aquest quid pro quo pot 
entre fer voluntariat i treballs de cura, o bé altres “activitats 

no compleixin la normativa ara poden ser sancionades 
(congelant-los o suprimint-los la prestació) d’una manera 
més ràpida i severa.

La nova legislació va generar certa preocupació en els 
ajuntaments, als quals —gràcies a la descentralització— 

el seu pressupost de reinserció. Alguns ajuntaments 
entengueren que el nou plantejament els generaria més 
feina burocràtica i implicaria una major inversió de temps. 
Degut a les regulacions addicionals, els controls i les 
exempcions especials, augmentaria la complexitat de les 

els departaments de benestar locals i els seus treballadors 
socials. A altres ajuntaments els preocupava que endurir la 

encara més treballar plegats per a la seva reinserció. 

No obstant, la reforma del 2015 també deixava espai per 
a experimentar amb noves polítiques. Amb l’objectiu de 
millorar les polítiques de benestar vigents, es va redactar 
una disposició especial (l’article 83) a la nova llei que 
permetia als ajuntaments posar en marxa experiments 

ajuntaments, desitjosos de canviar el sistema que s’acabava 
de reformar, van adoptar agraïts aquesta nova clàusula i 
de seguida van començar a desenvolupar les seves pròpies 
idees sobre com millorar les polítiques socials i com posar 
aquestes idees en pràctica. Aviat, més de 40 administracions 
locals van posar en marxa les seves pròpies iniciatives. Tot i 
que els motius de cada municipi per iniciar els experiments 
eren diferents, totes les iniciatives locals iniciades durant 
aquest període tenen com a element comú la insatisfacció 
general amb la reforma del 2015 (Dent, 2017). 

Molts ajuntaments uniren esforços amb les universitats 
locals, a les quals se’ls havia demanat que dissenyessin 
assaigs aleatoris controlats o randomized control trials 
en anglès  (també anomenats experiments de camp). 
Els quatre ajuntaments d’Utrecht, Groningen, Tilburg i 
Wageningen van encapçalar la iniciativa i a mitjans de 
2015 van començar a negociar amb el Ministeri d’Ocupació 
i Afers Socials els termes en què podien dur a terme els 
experiments amb les noves normes. Van haver de passar 

administracions locals —que volien llibertat per continuar 
amb els seus plans inicials— i el Govern central —que 
intentava refrenar el moviment— van acabar en una sèrie 

a redissenyar o reduir l’abast dels seus experiments4.  

4. Contràriament als propòsits inicials, els ajuntaments han hagut d’afegir 
un grup experimental exposat a un tractament més intensiu per part dels 
departaments de benestar. Els diners extra que es permetia guanyar a les 
persones participants d’un dels grups experimentals també es van haver de 
restringir.
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Pel camí, molts ajuntaments decidiren abandonar els seus 
plans. Per ara, els experiments que s’emparen en la clàusula 

normativa de l’RMG s’estan duen a terme a sis municipis 
(Utrecht, Groningen, Tilburg, Deventer, Wageningen i 
Nijmegen; vegeu també l’apartat 7). Quatre ciutats més 

legislació vigent.

4. Per què calen els experiments? 
Un cop hem descrit el model institucional que va propiciar 
els experiments als Països Baixos, volem descriure quina 
ha estat la motivació per dur a terme els experiments des 
d’un punt de vista teòric. O, dit d’una altra manera, per 
què nosaltres —com a investigadors involucrats— pensem 
que és una bona idea experimentar amb altres normes i 
regulacions respecte a l’RMG? 

Per establir els fonaments teòrics dels experiments, 
hem d’escollir com a punt de partida el model econòmic 
estàndard del comportament humà. Aquest model 
representa els humans com a persones racionals, 
perfectament autocontrolades que actuen estrictament en 
el seu propi interès, al prendre decisions que optimitzin 

això, aquest “humà econòmic” (homo economicus  intenta 
maximitzar la seva utilitat (la satisfacció obtinguda d’un 

Aquesta imatge de l’ésser humà ha resultat ser una eina 
molt potent tant per a l’anàlisi econòmica com per a 
l’elaboració de polítiques. Fins a dia d’avui, continua sent 
la referència per a la majoria d’aplicacions econòmiques 

així com també per a molts plantejaments polítics que 
encara recorren a la informació, als incentius econòmics i 

comportament humà. 

Tanmateix, un nombre cada vegada més gran d’evidències 
extretes del camp de l’economia del comportament, posen 
en qüestió la nostra visió ortodoxa sobre el comportament 
i les decisions dels éssers humans. L’economia del 
comportament incorpora nocions psicològiques en l’anàlisi 
econòmica en un intent d’obtenir nous coneixements 
teòrics, millorar les prediccions i fer més efectives les 
solucions polítiques (Camerer et al., 2004). Al contrari de la 
teoria econòmica estàndard, l’economia del comportament 
assumeix, per exemple, que els éssers humans (i) tenen 
una capacitat cognitiva limitada per a prendre decisions 
(racionalitat limitada), (ii) fan eleccions contràries al seu 
interès en el llarg termini (força de voluntat limitada), i 

per ajudar els altres (autointerès limitat) (Mullainathan i 
Thaler, 2000). Partint d’aquests supòsits i reconeixent els 
biaixos psicològics de les persones, un creixent conjunt de 
recerques en economia del comportament suggereix noves 
formes de plantejar les intervencions polítiques. 

D’aquests estudis aprenem, per exemple, que instruments 
polítics tradicionals com les multes o les sancions poden 
ser contraproduents i reduir el comportament cooperatiu 
o complidor dels éssers humans (Gneezy i Rustichini, 
2000), mentre que canvis petits en les polítiques 
poden “estimular” la gent a prendre millors decisions i 
aconseguir que compleixin les normes sense imposicions 
(Thaler i Sunstein, 2008). També sabem que la gent fa 
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servir dreceres simples (heurística) quan pren decisions 
o que sistemàticament sobrevalora el present i menysté 
el futur; ambdós comportaments es poden usar, i de fet ja 
s’han usat, per desenvolupar nous instruments polítics. 
Tornant als experiments neerlandesos, hi ha tres nocions 
de les ciències del comportament que creiem que juguen 
un paper important en el benestar social. Aquestes nocions 
són les que han motivat el disseny dels experiments 
municipals dels Països Baixos i les que formen el seu 
fonament teòric. 

La primera noció fa referència a descobriments recents 
sobre l’impacte de la pobresa en la ment de les persones. 
La recerca en aquest camp d’estudi relativament nou, 
demostra que l’escassetat (econòmica) i la pobresa 
redueixen els recursos cognitius de les persones 

necessaris per a una sèrie de tasques en què s’ha de 

concentrar-se, raonar, prioritzar i evitar donar respostes 
immediates. Sembla plausible suposar, doncs, que les 

aquests efectes perjudicials provocats per l’escassetat 
(econòmica). Al sobreviure amb pocs ingressos, les 

front a nombrosos problemes econòmics, com ara fer 
malabarismes amb les despeses, complir els terminis 
de pagaments o decidir sobre bones ofertes a l’hora de 
comprar. Es troben en situacions en què qualsevol decisió 
equivocada, per petita que pugui ser, pot comportar greus 
conseqüències. Si assumim que l’escassetat econòmica 
i les activitats associades al compliment de les normes 
consumeixen una gran part dels seus recursos cognitius, 

queda poc espai per a altres tasques cognitives importants 
i igualment exigents, com ara cercar feina o la reinserció 
sostenible. Reduir els condicionants dels programes de 
benestar, com els de l’RMG, podria alleugerir la càrrega 
cognitiva d’aquestes persones i alliberar els seus recursos 
per a realitzar altres tasques.

La segona noció sobre el comportament prové de les 
teories de la motivació psicològica i es refereix a la 
constatació que els incentius externs poden desplaçar 
la motivació intrínseca (Frey i Jegen, 2001). La teoria de 
l’autodeterminació suggereix que les persones que tenen 
una motivació intrínseca participen en les activitats perquè 
les troben plaents i interessants (Deci i Ryan, 1985). Pel 
que sembla, doncs, la motivació intrínseca comporta 
diversos avantatges, com ara un comportament més 
efectiu i persistent i reforcen el benestar i la satisfacció. 
Observem que en moltes situacions, els incentius externs 
com les recompenses (incentius positius) o les sancions 
(incentius negatius), tenen un efecte contraproduent i 
poden perjudicar la motivació intrínseca. En conseqüència, 
reduir la condicionalitat de les polítiques socials i eliminar 
els incentius externs negatius (com les sancions) podria 

Al seu torn, s’espera que una major motivació interna 
comporti millors resultats pel que fa al comportament.

La darrera noció té a veure amb el predomini de certs 
valors o preferències socials com ara la reciprocitat i 

respondre a l’amabilitat amb amabilitat i a la maldat amb 

a recompensar els favors (reciprocitat positiva) i a venjar-
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se quan se’ls perjudica (reciprocitat negativa). Observem 
aquest comportament recíproc en molts contextos. Els 
treballadors responen als regals econòmics dels seus caps 
treballant més intensament (Bellemare i Shearer, 2011). 
Els cambrers o cambreres que somriuen acostumen a rebre 
més propines que els o les que no són tan simpàtiques 
(Tidd i Lockard, 1978). Igualment, apropar-se a les 
persones de forma més positiva sovint és correspost amb 
un comportament cooperatiu. En canvi, les accions hostils 
sovint són correspostes amb represàlies. Així, per exemple, 
s’ha comprovat que les retallades salarials augmenten els 
furts per part del personal (Greenberg, 2002). Usualment, 
els programes de benestar social com l’RMG recorren a 
incentius negatius com ara sancions i multes per tal de 

una clara tendència a la reciprocitat, els incentius 
negatius podrien no ser la millor manera de suscitar un 
comportament cooperatiu i complidor. 

En resum, les nocions extretes (i) de la teoria de 
l’escassetat, (ii) de les teories sobre motivació psicològica 
i (iii) dels estudis sobre valors i preferències socials, 

noves regles en l’RMG. A l’apartat següent exposarem 

pretenem avaluar el funcionament aquestes d’aquestes 
noves regles. 

5. Disseny de l’experiment i resultats

entre la Universitat d’Utrecht, l’Ajuntament d’Utrecht i 
ciutats veïnes de la regió. Per a l’experiment, s’han distribuït 

socials en quatre grups diferents —un grup de control i tres 
de tractament— que posen a prova quatre enfocaments 
diferents (vegeu la taula 2). El fet que la distribució de 
participants per grups sigui aleatòria garanteix que 
les diferències observades en els grups només puguin 
ser atribuides al tractament concret. Això ens permet 
extreure inferències causals sobre els efectes dels diversos 
enfocaments aplicats. Els tres tractaments diferents s’han 
coordinat a escala nacional en les negociacions amb el 
Ministeri d’Ocupació i Afers Socials. Com a conseqüència, 
totes les ciutats participants han pogut experimentar 
amb els mateixos tractaments o amb una combinació 
d’aquests. El grup diana de l’experiment el formen totes les 

participar-hi els podia suposar un risc o no els era possible5.
En total, més de 700 persones han acceptat participar en 
l’estudi, una xifra que representa aproximadament el 10% 
del total de la població diana.

Els grups de recerca A i B s’han considerat grups de control, 

han de complir la normativa ordinària de benestar social, 
és a dir: cercar feina, acceptar les ofertes de feina que 
se’ls ofereixin, participar activament en els programes 
d’inserció laboral i fer serveis a la comunitat a canvi de 
les prestacions que reben. No complir aquesta normativa 
pot implicar que se’ls congelin o suprimeixin els ajuts. La 
participació a l’experiment és voluntària, fet que comporta 
el risc que la selecció de participants sigui esbiaixada i que 
els resultats es desviïn, ja que els participants no s’han 

5. Per exemple, n’han quedat excloses les persones beneficiàries menors de 27 
anys, atès que estan subjectes a una altra normativa diferent.
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escollit aleatòriament. Amb l’objectiu de reduir aquest 
possible biaix, hem inclòs un segon grup de control: el grup 
de referència.

En el primer grup de tractament, el C, hem eximit les 
persones participants de les obligacions habituals i, per 
tant, eliminem les sancions sobre les prestacions. Així, a les 
persones que participen en aquest grup, se’ls dona plena 
autonomia i llibertat d’elecció a l’hora de buscar feina o fer 
altre tipus de participacións. Això ens ha permès posar a 
prova les hipòtesis sobre els efectes que provoca eliminar 
l’hostilitat i els incentius externs negatius.

En el segon grup de tractament, el D, l’Ajuntament 
d’Utrecht proporcionarà a les persones participants 
ajuda addicional en comparació amb el grup de control. 
Aquest mètode ens ha permès comprovar la importància 
de disposar d’una ajuda addicional com a incentiu per 
reinserir-se en el mercat laboral o fer altres contribucions. 
A més, podem comprovar si l’ajuda addicional que 

proporcioni un equip de professionals especialitzats genera 
més hostilitat o més cooperació. 

En l’últim grup de tractament, l’E, s’ha permès a les 
persones participants conservar els ingressos que obtinguin 
addicionalment (més enllà del que permet la normativa 
actual)6. Aquest mètode ens ha permès comprovar la 
importància de generar ingressos propis com a incentiu per 
reinserir-se en el mercat laboral. 

Plantegem valorar  el funcionament dels tres models de 
manera global. Conseqüentment, els resultats que esperem 
són de sis tipus diferents. Com a primer resultat, estudiem 
les diferències a l’hora d’acceptar feines remunerades 
(a temps complet o parcial). Altres variables pel que fa 

Taula 2. Grups de tractament de l’experiment d’Utrecht

Grup de tractament Descripció

 per tant, estan subjectes al règim general de benestar social.

B. Grup de control: Mesurar què funciona
 general de benestar social.

C. Tractament 1: Passar a l’acció per un mateix
 prestació, com ara cercar feina o apuntar-se en programes d’inserció.

D. Tractament 2: Passar a l’acció amb ajuda addicional
 mediació intensiva per part de l’Ajuntament d’Utrecht.

E. Tractament 3: Esforçar-se paga la pena
 enllà del que permet la normativa actual.

Font: Elaboració pròpia. 

6. A les persones participants d’aquest grup se’ls ha permès mantenir el 50% 
dels ingressos obtinguts addicionalment fins a un import màxim de 202 € 
mensuals durant tot el temps que duri l’experiment. La legislació vigent permet 
mantenir els 25% d’aquests ingressos per un import màxim de 202 € i durant 
un màxim de sis mesos.
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als resultats són la situació econòmica de les persones 

benestar, el seu grau de satisfacció respecte a la normativa i 
també el cost dels diferents models. 

Per recopilar informació, usem dades administratives i 
enquestes. Les dades es recullen en tres fases diferents. 
Vam començar fent una mesura prèvia al tractament, que 
ens permet establir un punt de referència de la mesura. Les 

de l’experiment. Les fases de les mesures ens permeten 
fer un seguiment dels efectes dels tractaments al llarg de 
l’experiment. En total, l’estudi s’ha programat amb una 
durada de 16 mesos. La taula 3 mostra el calendari de 
l’experiment.

aportacions de Kate McFarland (2017) al web de la Xarxa 
Renda Bàsica (Universal Basic Income Earth Network).

1. Experiment de Give irectl  sobre renda b sica a en a 
El novembre de 2017 l’entitat americana sense ànim de 
lucre GiveDirectly va iniciar un experiment de renda 
bàsica a 300 pobles de Kenya (16.000 habitants). Els 300 
pobles s’han assignat aleatòriament al grup de control, al 
qual no s’atorga cap prestació, o a algun dels tres grups 
de tractament, en els quals tots els habitants reben algun 
tipus de prestació incondicional (mensualment o en un 
pagament únic). La durada de la prestació varia en funció 

de més interès són: el nivell econòmic, l’ús del temps 
(educació, feina, participació en la comunitat), assumpció 
de riscs, relacions de gènere i perspectives vitals. A 
diferència dels experiments neerlandesos, GiveDirectly 
posa a prova l’atorgament de prestacions incondicionals 
com a mecanisme d’ajuda al desenvolupament. Les 
prestacions de GiveDirectly són universals (no hi ha 
avaluació de recursos disponibles, tothom és elegible), 
mentre que en el cas dels Països Baixos l’accés a la 
renda mínima depèn dels ingressos laborals (entre altres 
criteris). Això explica també el perquè els experiments 

de prestacions socials i no s’atorguen al conjunt de la 
població (tal com s’esperaria d’un experiment real de 
renda bàsica). No obstant, els resultats que interessen són 
similars als neerlandesos. L’ús del temps (feina, educació o 

Taula 3. Calendari de l’experiment “Weten wat werkt”

Febrer-maig de 2018 Fase d’inscripció 1. Febrer-maig de 2018

1 de juny de 2008 –  Fase d’intervenció 2. Gener de 2019
1 d’octubre de 2019  3. Setembre de 2019

Inici: gener de 2020 Fase de publicació 

Font: Elaboració pròpia. 
 

6. El mateix, però diferent? Comparació amb altres estudis
Tal com hem dit a la introducció, s’han ideat i, en alguns 
casos ja s’estan duent a terme, diversos experiments de 
prestacions de rendes mínimes a tot el món. En aquest 
apartat descriurem quatre estudis que ens sembla que 
en són els exemples més destacables. Comentarem 
breument les principals semblances i divergències 
d’aquests experiments amb els dels Països Baixos7. Per 
a més informació sobre aquest aspecte, recomanem les 

7. Aquest resum tracta sobre l’estat dels projectes en el moment de redactar 
aquest article. Exposem els detalls de cada projecte segons el coneixement 
que en tenim.
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participació en la comunitat) i les perspectives vitals són 
també algunes de les variables principals que s’estudien 
als Països Baixos.

2. Experiment sobre renda b sica a Finl ndia 

experiment de dos anys que incloïa 2.000 persones 
seleccionades aleatòriament i que en aquell moment 
rebien la prestació d’atur. Durant l’experiment, les 2.000 
persones participants van rebre una prestació mensual 
sense condicions de 560 €. El grup de control rebria la 
mateixa prestació, però prèviament a demostrar que 
complia la normativa en matèria de benestar social (per 
exemple, la cerca activa de feina). A més, les persones que 
participaven en el grup de control perdien la seva prestació 
quan aconseguien una feina remunerada, mentre que els 
pagaments al grup de tractament continuaven efectuant-se. 
De manera similar als experiments neerlandesos, a Finlàndia 
la població diana consisteix en persones que actualment 
reben prestacions i, com als Països Baixos, un dels grups de 
tractament no està obligat a complir amb (la majoria de) 
normes de benestar social. Tanmateix, a diferència de les 

en funció dels recursos disponibles. A més, en aquest estadi, 
l’interès de l’avaluació a Finlàndia se centra només en la 
situació laboral mentre que als Països Baixos se centra en 
altres aspectes.

3. Projecte pilot sobre renda b sica (renda mínima 
garan da) d’ ntario 
En el cas d’Ontario, les persones participants reben una 
prestació la quantitat de la qual depèn dels seus ingressos i 
del tipus de llar. La prestació, doncs, no depèn de la situació 

laboral, ni de la participació en activitats de recerca de 
feina, formació o d’altres que calgui complir. El pagament 
màxim anual és d’11.340 € (16.989 CAD) per persona i 
de 16.038 € (24.027 CAD) per a parelles. Per cada dòlar 
d’ingrés addicional que guanyin, la prestació es redueix 
en 50 cèntims. D’aquesta manera, en alguns casos hi ha 
participants que no reben cap pagament del programa, ja 
que els seus ingressos són massa elevats. L’Administració 
local d’Ontario vol que la xifra de participants de 
l’experiment arribi a 4.000 persones. A diferència dels 
experiments neerlandesos, la prova pilot d’Ontario s’adreça 
a totes les llars amb ingressos baixos i no només a les 
persones que ja reben prestacions socials. En relació als 
resultats, però, els dos projectes comparteixen l’objectiu 
d’observar els efectes més enllà de la situació laboral, com 
ara les repercussions per a la salut.

4. El projecte de Barcelona: B-MINCOME 
En l’experiment B-MINCOME, que probablement ja 
coneixeran les persones que llegeixen aquest article, s’han 
distribuït aleatòriament 1.000 llars amb rendes baixes en 
deu grups de tractament (unes altres 1.000 persones s’han 
assignat al grup de control). Les persones que participen 
en els grups de tractament reben una prestació econòmica 
mensual de forma condicional i d’altres de forma no 
condicional; on la quantia de l’import varia en funció de 
la composició i la situació econòmica de la llar. Alguns 
dels grups de tractament inclouen programes d’activació 
social, per exemple, de formació i ocupació. L’experiment 
de Barcelona se centra en l’exclusió social i, igual que els 
neerlandesos, té en compte diversos resultats com ara 
la participació en el mercat laboral, la participació en 
cursos de formació, la salut i el benestar. De tota manera, 
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el projecte B-MINCOME se centra en les llars amb baixos 
ingressos i no únicament en les que ja reben prestacions 
socials, com en els Països Baixos.

7. Perspectives

Països Baixos entre les quals hi ha Utrecht, s’estan duent 
a terme experiments de camp per posar a prova noves 
polítiques de transferència de rendes. L’inici d’aquests 
experiments ha suposat que, per primera vegada, una sèrie 
d’ajuntaments neerlandesos s’unissin a professionals de 
la recerca en un projecte de gran escala per posar a prova 
una sèrie de polítiques innovadores. En tot el país hi 

el model varia segons les circumstàncies i les motivacions 
locals, en general s’ha pogut acordar la naturalesa dels 
tractaments i les variables de resultats entre les diverses 
ciutats. Aquest acord permetrà fer estudis comparatius 
i avaluar els resultats a escala nacional. Tots els estudis 
tenen com a objectiu informar les persones responsables 
d’elaborar polítiques sobre el funcionament de formes 
alternatives d’atorgar prestacions econòmiques. Atès que 

de 2020. Igualment, s’informarà dels resultats al Ministeri 
d’Ocupació i Afers Socials dels Països Baixos. Serà 
aleshores quan la voluntat de posar en pràctica les lliçons 
apreses quedarà en mans dels i les representants electes 
tant de les administracions locals com del Govern central. 
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Els darrers anys està emergint, en diferents països i 
ciutats, un interès més gran per implementar polítiques 
públiques més efectives per millorar les condicions de 
vida de la ciutadania en situació de vulnerabilitat. Per 
dissenyar i implementar aquestes polítiques cal basar-
se en evidències que facilitin decisions ben informades. 
Fruit d’aquesta necessitat sorgeix el B-MINCOME, un 
projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat 
en zones desafavorides de la ciutat, desenvolupat per 
l’Ajuntament de Barcelona. A diferència d’altres projectes 
similars basats en transferències monetàries (com a 
Finlàndia o als Països Baixos), el projecte B-MINCOME 

una prestació econòmica (suport municipal d’inclusió) 
amb polítiques actives d’inclusió sociolaboral a l’àrea de 
l’Eix Besòs. Per portar a terme l’estudi s’han seleccionat 
1.000 llars distribuïdes en diferents grups de tractament, 
i 1.000 llars com a grup control. El projecte, iniciat a 

acabat, es contrastaran els resultats dels diversos grups 
de tractament amb els del grup control. Les conclusions 
han d’aportar informació sobre quines són les polítiques 
més efectives per aconseguir que la població en situació 
de vulnerabilitat i d’exclusió econòmica millori la seva 
situació (econòmica, educativa, emocional, anímica, 
de salut, etcètera) i arribi a cobrir les seves necessitats 
bàsiques, guanyant en autonomia i reduint la dependència 
d’altres ajudes. 

1. Oportunitats i limitacions a l’àmbit municipal: 
desigualtat econòmica i governança política
La capacitat redistributiva del sistema de benestar 
espanyol ha estat sempre limitada i la crisi del 2008 no ha 

El projecte B-MINCOME.
Innovació municipal en rendes 
mínimes garantides i polítiques 
socials actives 

Bru Laín, Sebastià Riutort i Albert Julià
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona  
i Universitat de Barcelona

Paraules clau: necessitats bàsiques, suport municipal 
d’inclusió, inclusió sociolaboral, política de rendes
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fet sinó reduir-la encara més. Mentre el 2013 el conjunt 

tard tan sols ho feia 2,52 punts. Aquesta tendència es deu 

primera, un disseny impositiu al qual cada vegada li costa 
més reduir la desigualtat primària generada en el mercat. 
La segona, encara que l’efecte redistributiu del conjunt 
de transferències aconsegueixi reduir la desigualtat prop 
d’un 27%, gairebé el 80% del seu efecte agregat es deu a les 
prestacions de jubilació i d’atur (Fedea, 2018: 4). Es constata, 
per tant, que el sistema de transferències està excessivament 
concentrat en les prestacions de caràcter contributiu que, 

no contributives, assistencials i d’últim recurs. D’acord amb 
diverses investigacions (Buendía i Molero Simarro, 2018; 
Fernández-Albertos i Manzano, 2012), aquest biaix a favor de 
la contributivitat seria el resultat del caràcter excessivament 
dual del sistema de protecció social i del mercat de treball 

insiders) en 
detriment d’altres (outsiders)1.

mateix disseny de governança multinivell espanyol, que 
reforça la fragmentació de la cartera de prestacions socials 
i genera un disseny molt complex i poc integrat (Arriba, 
2014), caracteritzat per la falta de coordinació, solidaritat 
i subsidiarietat entre el Govern central, les comunitats 
autònomes i els ajuntaments (Ayala, 2018). D’aquesta 
manera, mentre el primer assumeix en exclusiva les 
prestacions contributives (atur i jubilació que, com s’ha 
esmentat, tenen més capacitat redistributiva) i bona part 
de les no contributives, els governs autonòmics i locals 

el conjunt de les assistencials, les ajudes d’urgència i les 
d’últim recurs, que són molt més limitades tant pel que fa a 
la seva quantia com per la seva capacitat redistributiva2.

Les prestacions públiques tradicionals de caràcter 
contributiu dissenyades en un context d’expansió del 
mercat laboral i de consolidació de l’estat del benestar 
cada vegada tenen menys capacitat per respondre a les 
actuals formes de pobresa i precarització. És per això que 
“els ens locals i en concret els seus serveis socials bàsics es 

1. Respecte dels outsiders, anomenats també el “nou precariat” (Standing, 
2011) o el “precariat polític” (Fernández-Albertos, 2018), Eurostat mostra 
que, mentre la mitjana de cobertura de prestacions públiques que reben 
els col·lectius desocupats i no ocupables de la UE-28 és del 61%, a l’Estat 
espanyol amb prou feines s’arriba al 50%. Si bé és cert que les prestacions 
contributives que gestiona l’Estat central mostren una gran capacitat 
redistributiva, també és cert que aquestes amb prou feines arriben a les 
llars amb menys ingressos que, per norma general, són les que més pateixen 
l’exclusió laboral i les que, consegüentment, més necessiten aquestes 
transferències. Per la banda dels insiders, d’acord amb l’OCDE, mentre que les 
llars del quintil inferior de la renda espanyola tan sols reben el 10% de les 
prestacions, el quintil superior n’acapara més del 30%.

2. Aquesta manca de delimitació competencial ha comportat “l’assumpció 
competencial autonòmica [que] ha portat a envair o complementar [l’atenció 
a] les necessitats no cobertes pel sistema de Seguretat Social […] En sentit 
contrari, l’esfera competencial autonòmica també ha estat objecte d’invasió 
per part de la legislació de la Seguretat Social, particularment en el cas de 
les prestacions no contributives o la renda activa d’inserció.” (Ayala, 2018: 
228). Les atribucions competencials a mans del Govern central es recullen 
en la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006. Les de la Generalitat de 
Catalunya es troben a l’article 84.2.m de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
del 2016, que dicta que els governs locals disposen de competències 
pròpies en “la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, 
dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques 
d’acolliment dels immigrants”, així com en la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i 
en la Llei 12/2007, on els articles 28 i 29 estableixen el repartiment de 
competències del Govern de Catalunya en matèria de serveis socials. 
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converteixen en la principal porta d’accés i l’últim nivell 
de protecció social de la ciutadania, recuperant així el seu 
caràcter més assistencialista” (Porcel i Navarro-Varas,  
2016: 1). En aquest escenari, la creixent desprotecció en 

de múltiples ajudes i prestacions d’urgència creades ad hoc 

pobresa” urbana (Gutiérrez, 2014) i els “nous riscos socials” 
(Rodríguez Cabrero, 2014)3.

En el cas de la ciutat de Barcelona, la desigualtat mostra 
dos components essencials. D’una banda, la persistència 
d’una gran bossa de pobresa estructural que no ha estat 
erradicada ni tan sols en períodes de creixement econòmic 

(persones immigrants, amb baix nivell formatiu, dones 
grans, llars monoparentals, etcètera). De l’altra, una 
creixent dinàmica de segregació i polarització econòmica i 
residencial en determinades àrees urbanes i metropolitanes. 
La progressiva ocupació dels barris centrals de la ciutat 
per part de nova població amb rendes mitjanes i altes 
alimenta la centrifugació de la població més vulnerable i 
la concentra a les perifèries de la ciutat i les conurbacions 
metropolitanes (Porcel, 2016), en particular a la zona de 

mentre la renda mitjana disponible als 73 barris de la ciutat 
el 2014 estava al voltant dels 35.000 € anuals, gairebé cap 
dels barris d’aquests dos eixos superava els 24.000. 

Tradicionalment, els governs estatals han recorregut a les 
polítiques d’ocupació per reduir la desigualtat primària. 
No obstant, aquestes polítiques i les diferents rendes 

desigualtat econòmica i les noves formes de pobresa (com, 
per exemple, els treballadors pobres o working poors) tant 
a escala internacional (Dwyer, 2016; Titmuss, 1958) com 
espanyola (Ayala, 2000; Ayala, 2018; Fernández, 2013; De la 
Rica i Gorjón, 2017). D’aquesta manera, si els mecanismes 

limitacions es troben encara els governs municipals, com 
el de Barcelona. La creació d’ocupació hauria de ser la 
prioritat del consistori municipal doncs, però aquest no 
disposa de la capacitat econòmica per crear els prop dels 

3. En total, la cartera d’ajudes i prestacions socials a les quals potencialment 
tindria dret a accedir un habitant de Barcelona suma un total de 169 
prestacions entre les que ofereix el Govern central, la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona.

Figura 1. Distribució de la renda mitjana disponible per llar a Barcelona, 
2014 

Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials. Departament de Recerca i 
Coneixement
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100.000 llocs de treball necessaris per eliminar l’atur a la 
ciutat. Per aquest motiu, cada cop prenen més importància 
les polítiques alternatives o complementàries a aquelles 
orientades exclusivament a fomentar l’accés al treball 
assalariat com a mecanisme de reducció de la desigualtat. 

Hi ha evidències empíriques que mostren que, perquè 
les persones puguin buscar una feina digna o formar-
se adequadament, necessiten disposar d’una certa 
seguretat econòmica que els permeti no veure’s forçades 
a acceptar qualsevol feina que se’ls ofereixi, sobretot si 
és en condicions precàries o en l’economia submergida4. 
En aquest sentit, la renda bàsica podria proporcionar 
aquesta estabilitat, i permetre als perceptors dissenyar 
els seus propis plans de vida en millors condicions i amb 
més llibertat (Casassas, 2018; Laín, 2015; Raventós, 2007). 
No obstant això, i més enllà de l’acord polític necessari, 
l’Ajuntament de Barcelona no disposa ni de la capacitat 

desplegar-la, ja que només està facultat a oferir prestacions 
d’urgència social o assistencials de caràcter complementari 
i subsidiari a la resta de polítiques de renda estatals o 
autonòmiques (Bergantiños et al., 2017)5.

Ateses aquestes restriccions econòmiques i legals, 
l’Ajuntament de Barcelona està provant noves estratègies 
per reduir la pobresa i la desigualtat a través de polítiques 
de rendes, entre les quals destaca el projecte pilot 
B-MINCOME dins el programa europeu Urban Innovative 
Actions (

el seu cost) de combinar una renda mínima amb polítiques 
actives d’inserció sociolaboral en una zona desfavorida de 

Barcelona: l’Eix Besòs6. El projecte està liderat per l’Àrea de 
Drets Socials en el marc d’un consorci format per The Young 
Foundation, Novact (Institut Internacional per l’Acció 
Noviolenta), Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques), l’IGOP-UAB (Institut de Govern i Polítiques 
Públiques) i el grup DAMA de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. El pressupost global és de prop de 17 milions 
d’euros, 5 dels quals els aporta el programa UIA i 12 el 
mateix Ajuntament. El projecte té una durada de 24 mesos 
(d’octubre del 2017 a setembre del 2019) i hi participen més 
de 1.000 llars vulnerables residents a l’Eix Besòs7.

4. Trobar-se sota problemes econòmics o financers greus té el mateix efecte 
sobre la capacitat cognitiva que passar una nit sense dormir, cosa que 
equivaldria a una reducció de 13 punts en l’índex de coeficient intel·lectual 
(Mani et al. , 2013).

5. D’acord amb la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4691), les 
prestacions econòmiques d’urgència social són el mecanisme per respondre 
a les necessitats de subsistència “puntuals, urgents i bàsiques”  (article 5), 
i que “les estableixen els ens locals, d’acord amb les competències que els 
corresponen en matèria d’atenció social primària” (article 6).

6. Els importants dèficits i les profundes problemàtiques d’índole econòmica, 
ambiental, social, demogràfica i climàtica associades a aquest territori l’han 
convertit en una àrea prioritària d’intervenció per l’Ajuntament de Barcelona. 
En els darrers anys, s’hi estan desenvolupant diferents estratègies i projectes, 
més enllà del mateix B-MINCOME, com ara: l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat 2016-2020 a l’Eix Besòs (EDUSI), que disposa de 
finançament del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER); el 
Pla dels barris de Barcelona 2016-2020, que té una dotació pressupostària 
extraordinària per intervenir en 16 barris de la ciutat (inclosos els 10 de 
l’Eix Besòs), i la xarxa URBinclusion  (finançada pel programa URBACT) de 
9 ciutats europees i liderada per l’Ajuntament de Barcelona, que genera 
coneixement sobre accions de cocreació per reduir la pobresa i afavorir la 
inclusió social en àrees urbanes desfavorides com les de l’Eix Besòs.  

7. La informació detallada del projecte es pot consultar tant al web de 
l’Ajuntament de Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/es/) 
com en el del programa UIA (https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/
barcelona).
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L’objectiu d’aquest article és presentar de manera 
detallada aquest projecte. L’apartat següent explica les 
característiques de les llars participants i en destaca les 
similituds i diferències respecte de les llars del conjunt de 
la ciutat. El tercer apartat se centra en el disseny integral i 
innovador del projecte al llarg de dues seccions: la primera, 

d’inclusió—, i la segona, que analitza les particularitats 
de les polítiques actives d’inclusió sociolaboral. El quart 

aquestes polítiques actives i passives, mentre que el cinquè 
se centra en l’estratègia d’avaluació d’aquestes polítiques i 
del conjunt del projecte. L’article acaba posant en relleu els 
reptes a què ha de fer front la posada en marxa del projecte. 

2. La caracterització de les llars participants
El projecte B-MINCOME s’orienta a població en situació 
de vulnerabilitat econòmica. Per poder delimitar el pilot, 

seleccionada és un conjunt limítrof de deu barris dels 
districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, la 
població dels quals té característiques socioeconòmiques 

el que es coneix com a Eix Besòs, que engloba els barris 
de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, les Roquetes 
i la Trinitat Nova, la Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon 
Pastor, la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme.

Segons les dades de l’Ajuntament de Barcelona, el gener 
del 2017 la població d’aquests deu barris sumen el 
7,05% del total de la ciutat. Aquesta població té algunes 
característiques diferenciades respecte a la del conjunt de 

la ciutat. Si tenim en compte la seva nacionalitat, no hi 

global de la ciutat, tot i que sí que s’observa una proporció 
més alta de població sense nacionalitat espanyola: el 
19,3% als deu barris seleccionats i el 17,6% en el conjunt 
de la ciutat. També s’observa una concentració més gran 
de població en situació de discapacitat: un 10,6% respecte 
al 8,2% de la població de Barcelona. Pel que fa a l’índex 
de renda familiar disponible (RFD) per capita8 dels deu 

Figura 2. Situació dels 10 barris de l’Eix Besòs seleccionats pel projecte 
B-MINCOME 

Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials Departament de Recerca i 
Coneixement

8. L’índex RFD, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, mostra la distribució 
de la renda segons els barris de Barcelona. Les dades referenciades 
corresponen a l’any 2016. El número de l’índex és relatiu al nombre base de 
Barcelona que és igual a 100.
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barris seleccionats, tots tenen un nivell baix o molt baix 
de renda (nou dels deu barris estan per sota dels 63 punts, 
sent 100 punts la base de referència de la ciutat). Aquesta 
dada es correlaciona amb la taxa d’atur registrat sobre la 
població de 16-64 anys: en els barris de l’Eix Besòs hi ha 
més de 3 punts percentuals d’atur de mitjana que al global 

de seleccionar aquests barris per dur-hi a terme el projecte 
B-MINCOME, ja que s’hi registra una alta concentració 
de llars en situació de més vulnerabilitat econòmica i 
desocupació.

hi 2.524 llars (el 52%). D’entre aquestes, es va fer un 
sorteig aleatori que va permetre seleccionar les 1.000 
llars participants del pilot (grup de tractament) i les 
1.000 del grup control. L’univers inicial es va seleccionar 
d’entre el conjunt de les persones usuàries de serveis 
socials, perceptores d’ajuts municipals o participants en 
el programa Làbora. Segons les dades proporcionades pel 
Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS) i mitjançant 
el procés d’interoperabilitat, es van comprovar quines 
complien els requisits per participar a B-MINCOME que es 
detallen a continuació:

1. Padró-residència: Tots els membres de la llar han 
d’estar empadronats de manera contínua a Barcelona 
des del 30 de juny de 2015 i han de residir en un dels 
barris de l’Eix Besòs. Cal, a més, assumir el compromís 
de residir-hi efectivament i sense interrupcions des de 

quan acaba el projecte.

que és la titular de l’ajut, ha de ser usuària amb 
expedient obert als centres de serveis socials (CSS) 
en el moment de la convocatòria; o haver demanat i 
complert els requisits per rebre els ajuts per a infants i 
adolescents de 0 a 16 anys en la convocatòria del 2017; 
o ser participant del programa Làbora en el moment 
de la convocatòria o haver-ho estat en els darrers 
12 mesos anteriors a la convocatòria; o ser usuari o 
usuària del Servei d’Inserció Social (SIS).

3. Edat: Almenys un membre de la llar ha de tenir 
entre 25 i 60 anys el 31 de juliol de 2017. Si la persona Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadís ca (dades de gener del 2017)
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serà la de més edat entre les inscrites als serveis socials 
(o els serveis establerts en el punt anterior).

4. Convivència: Hi ha d’haver convivència efectiva 
de tots els membres de la llar durant el projecte. Les 

separacions, divorcis, adopcions o emancipacions, 

5. Acceptació: Cal signar el document d’acceptació 
voluntària de les condicions de prestació de l’ajut en la 
modalitat adjudicada, tant la prestació econòmica com 
les polítiques actives en el cas que siguin assignades; 
acceptar el cobrament eventual del 25% de l’ajut en 
moneda ciutadana, i participar en les activitats i les 
obligacions del programa per fer un seguiment del seu 
impacte.

6. Compromís: Cal signar un document de compromís 
que permet a l’Ajuntament obtenir informació 
socioeconòmica tant de les llars del grup de tractament 
com les del grup control, per avaluar els efectes 
del projecte. El seguiment implica participar en els 
diferents processos d’obtenció d’informació establerts 
en l’avaluació i acceptar un seguiment indirecte 
i no invasiu a través de les bases de dades de les 
administracions públiques sota la legislació vigent.

7. Ingressos i patrimoni: Queden excloses les llars 
en les quals el conjunt dels seus membres disposin 
d’un patrimoni superior a quatre anys del valor de 
l’ajut estimat. Hi computa el patrimoni immobiliari 

a 20.000 €, joies, obres d’art, antiguitats, etcètera) 
descomptant-ne els deutes i sense tenir en compte 
l’habitatge principal i una plaça d’aparcament. Si durant 
el projecte els membres de la llar generen ingressos 
addicionals procedents d’activitats econòmiques no 
subjectes a contracte laboral, hauran de signar el 
compromís per informar-ne.

un nivell elevat de vulnerabilitat econòmica i amb algun 
membre amb disponibilitat de participar en polítiques 
actives. No obstant això, aquests requisits han suposat una 

majoria a causa del fet que superaven el llindar de renda 
establert).

serveis socials permet comparar les seves característiques 
amb les dades provinents de l’Enquesta de condicions de 
vida a usuaris de serveis socials (ECVUSS) elaborada el 

homogenis als dels usuaris de serveis socials o si tendeixen 
a ser més o menys vulnerables. Les dades mostren que entre 
els participants del projecte hi ha una sobrerepresentació 

severa. Segons les dades de l’ECVUSS, entre la població més 
vulnerable de Barcelona, el 17,1% té l’habitatge en propietat 
i sense cap pagament pendent, mentre que el 5,3% el tenen 
en cessió gratuïta. Per contra, entre les llars participants del 
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projecte, aquestes xifres són substancialment menors, prop 
del 7,9% i del 4,7%, respectivament.

D’altra banda, la mitjana de membres de les llars del 
projecte és de 4 persones, mentre que a l’ECVUSS és de 
2,6. Dit d’una altra manera, a l’ECVUSS un 26,8% de les 
llars estan compostes per 4 o més membres, mentre que a 
les llars del projecte en són un 63%. Segons l’ECVUSS, la 
mitjana d’ingressos de la població usuària de serveis socials 
és de 785,6 € mensuals, mentre que la mitjana d’ingressos 
mensuals a les llars del B-MINCOME és de 635,7. Així 
mateix, les llars que es declaren sense ingressos a l’ECVUSS 
són l’1,9%, i les que ingressen més de 1.000 € mensuals són 
el 26%. Les llars del B-MINCOME, per contra, mostren una 
major vulnerabilitat econòmica, ja que el 6,4% d’elles es 
declaren sense ingressos, i només el 23,8% disposen de més 
de 1.000 € mensuals.

En síntesi, les dades mostren que en el projecte 
B-MINCOME està sobrerepresentada la població més 
vulnerable de la ciutat, tenint en compte que les llars 
participants tenen un nombre més elevat de membres, 
tenen uns ingressos més baixos i les despeses de la llar 
suposen un cost més elevat.

3. Un disseny integral innovador: la combinació de la 
política activa i la política passiva
El disseny del B-MINCOME és ambiciós i complex. A 
diferència de projectes de renda com els de Finlàndia o 
Utrecht (els Països Baixos), el pilot de Barcelona inclou en 
el seu disseny tant una política passiva (una transferència 
monetària) com diferents polítiques actives (inclusió 
sociolaboral). Tot plegat representa un esquema innovador 
que intenta anar més enllà dels enfocaments parcials —no 
integrals— de política pública que pretenen combatre 
situacions de pobresa, que es distribueixen territorialment 
de manera desigual. Davant d’aquest fet emergeix, almenys, 
un dilema: cap on cal orientar la intervenció pública 
per revertir aquesta situació? Sobre l’individu —i la seva 
llar—, o bé sobre el seus territoris de residència; uns barris 
que tenen unes condicions físiques i socials igualment 
deteriorades?

Polítiques ben intencionades en el seu origen poden 
donar com a resultat efectes o externalitats no desitjades 
que les allunyen dels objectius pels quals havien estat 
dissenyades. Hi ha hagut polítiques focalitzades a millorar 
els equipaments, serveis i espais públics d’un determinat 
barri que han donat lloc a una revaloració d’aquest barri, a 
un increment dels preus de l’habitatge i a l’expulsió de les 
persones residents per l’arribada d’altres amb nivells de 
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renda més alts. D’altra banda, també hi ha hagut polítiques 
focalitzades a millorar les condicions de les persones en 
situació de vulnerabilitat —en forma d’increment del seu 
capital humà i nivell de renda— que han propiciat que 
aquestes persones milloressin la seva situació i decidissin 
traslladar-se a altres zones urbanes amb uns nivells de 
benestar més grans. Així, en el barri d’origen hi resta 
la població més vulnerable i s’enquista la segregació i 
polarització territorial i econòmica.

El projecte B-MINCOME pretén reduir la pobresa i 
les desigualtats evitant precisament aquest tipus de 
conseqüències negatives. Per aquesta raó, el disseny 
del projecte conté una visió més integral: combinar una 
política passiva (en forma de prestació econòmica) i quatre 
polítiques actives. D’aquesta manera, en el seu conjunt, 
el projecte duu a terme tant una inversió directa sobre les 
persones (des d’un enfocament individual) com en les seves 

associades a les polítiques actives.

3.1. Cap a una nova polí ca de rendes: el suport municipal 
d’inclusió
El primer pilar sobre el qual es construeix l’arquitectura 
del projecte és una prestació monetària en forma de suport 
municipal d’inclusió (SMI). L’SMI és un ajut econòmic 
d’urgència social per al conjunt de la llar, complementari i 
subsidiari a les altres prestacions i ingressos (per exemple, 
la renda garantida de ciutadania, la renda activa d’inserció, 
la prestació d’atur, les pensions o els ingressos laborals), 
no té caràcter de dret subjectiu, és temporal (pel període de 
dos anys de durada del projecte) i s’orienta a la cobertura 
de necessitats bàsiques (alimentació, vestit, educació, 

habitatge, transport, etcètera). El principi distributiu 
que regeix l’SMI, doncs, no és l’“igualitarisme” sinó el 

perceptores.

La quantia monetària de l’SMI es calcula en funció de dues 
variables: la suma dels ingressos computables de tots els 
membres de la llar en qüestió i el nombre de persones que 
la integren. Així, aquest import està subjecte als canvis 
que puguin experimentar les llars tant pel que fa al volum 

de l’ajut és resultat de la diferència entre, d’una banda, 
el “llindar bàsic” establert pel projecte (considerat com 
el cost monetari per cobrir les necessitats bàsiques i 
d’habitatge d’una llar) i, de l’altra, els ingressos nets de tots 
els membres de la llar (ingressos comprovables en l’IRPF, 
rendiments de tributació no inclosos a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT), prestacions exemptes 
de tributació, i altres ajuts públics).

Per establir aquest “llindar bàsic” es va haver d’estimar el 
cost monetari mensual per cobrir les necessitats bàsiques 
d’una llar a Barcelona. Aquest càlcul es va dissenyar tenint 
en compte estudis de referència (Daleph, 2017; KSNET, 
2016; Penne et al., 2016) i dades de registres administratius 
de l’Ajuntament, i s’hi van afegir les variacions pertinents 
considerant la tipologia de polítiques que impulsa el 
B-MINCOME, la disponibilitat pressupostària i la realitat 
socioeconòmica dels barris participants. Així, el “llindar 
bàsic” resultant (taula 1) té dos components: la quantia 
de “necessitats bàsiques” per a una llar d’aquests barris i 
la quantia de les “necessitats d’habitatge” (considerades 
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prou singulars perquè es tinguin en compte de manera 
diferenciada). Així mateix, s’ha establert una escala 

funció de la composició de la llar.
 
D’acord amb la taula 1, per a cada llar es calcula, en funció 
del nombre de membres, el seu “llindar bàsic” de referència. 
L’SMI resultant de la llar, tenint en compte els ingressos i 
la despesa real mensual de l’habitatge principal (lloguer, 
hipoteca, IBI i despeses de comunitat), esdevé la quantitat 
necessària per arribar al llindar establert pel projecte. Cal 
considerar que, per efectuar el càlcul de les necessitats 
d’habitatge, es pren com a referència el valor mínim entre 
aquesta despesa real i la quantitat resultant a partir del 
que s’indica a la taula. Per exemple: segons la taula, una 
llar de tres membres té unes necessitats d’habitatge de 
410 € (260 + 110 + 40). Si té unes despeses d’habitatge de 
600 € mensuals, es consideraria la xifra anterior de 410 € 
per calcular el llindar bàsic. Si les despeses fossin de 400 €, 
s’agafaria aquesta última xifra.

La quantitat màxima d’SMI que pot rebre una llar és 
de 1.676 €, corresponent al doble del llindar de risc de 
pobresa a Catalunya del 2016. L’import de l’ajut està 
subjecte a revisió periòdica —tant pel que fa als canvis en 
la composició de la llar com pel que fa als seus ingressos— 

Taula 1. Llindar bàsic de referència del projecte B-MINCOME

Necessitats bàsiques (sense l’habitatge) inclosos  402,6 € mensuals per la primera persona adulta  
els subministraments bàsics (energia i aigua) 148 € mensuals per cada membre addicional  

Necessitats d’habitatge (valor mínim entre la despesa real  260 € mensuals per la primera persona adulta 
mensual i l’indicador objectiu de despesa en habitatge segons  110 € mensuals pel segon membre  
el nombre de membres de la unitat de convivència) 
 40 € mensuals per cada membre addicional  

 

pagament es fa a través d’una targeta de prepagament 

tiquets de les despeses efectuades i guardar-ne còpia digital 

com és l’SMI).

Amb la voluntat de multiplicar l’impacte local de l’ajut, a 
partir del setembre del 2018 un 25% de l’SMI de cada llar 
es paga en recurs econòmic ciutadà (REC), la nova moneda 
ciutadana de Barcelona. L’objectiu és garantir que aquesta 
part de l’SMI es destini a la compra de béns i serveis oferts 
per establiments de proximitat ubicats en els barris de l’Eix 
Besòs i que accepten pagaments en aquesta moneda. Els 
sistemes d’intercanvi basats en monedes socials, com el 
que s’està implementant mitjançant el REC, es presenten 
com una alternativa al sistema econòmic i monetari 
globalitzat dominant, pretenen afavorir el petit comerç, 
construir vincles relacionals, augmentar la percepció de 

riquesa local (Lietaer, Rogers i Kennedy, 2015)9.

9. Per a més informació sobre l’impuls del REC un projecte que va més enllà 
del mateix B-MINCOME, vegeu el web: https://rec.barcelona/.
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3.2. Cap a polí ques ac ves inclusives: la lògica de la 
coproducció
Com ja s’ha esmentat, el segon gran pilar del projecte són 
les quatre polítiques actives d’inclusió sociolaboral que 
pretenen generar un impacte positiu en l’entorn social i 
físic dels barris de l’Eix Besòs. Com es veurà més endavant, 
no totes les persones vinculades al B-MINCOME participen 

ho fan de la mateixa manera. La modalitat de participació 
que suposa la percepció de l’SMI juntament amb l’adhesió 
a una de les polítiques actives comporta anar un pas 
més enllà dels models de prestació d’ajuts econòmics 
habituals, ja que el que es proveeix és un conjunt de 
recursos monetaris i no monetaris orientats a millorar les 
condicions de vida.

1) La primera política consisteix en un programa mixt 
de formació professionalitzadora i d’ocupació destinat 
a 150 persones d’entre 25 i 60 anys en situació d’atur en 
el moment d’inici. El Consorci d’Educació de Barcelona 
ofereix cursos de formació vinculats a la posterior 
experiència laboral d’un any de durada a través d’un pla 
d’ocupació municipal de Barcelona Activa, per treballar en 

1) arranjament i manteniment d’espai públic; 2) medi 

3) promoció de l’economia local en activitat productiva i de 
comerç; 4) dinamització d’activitats esportives i culturals 

favor de la convivència; 5) provisió sostenible d’aliments 
i conscienciació de bons hàbits; i 6) serveis comunitaris 
de cura per prevenir l’aïllament i l’exclusió de persones 
grans, amb discapacitat i amb malaltia o trastorn mental 

Tant eixos com projectes són resultat d’un procés de 
treball de més d’un any en que van participar totes les 
parts implicades. Una primera sessió informativa amb 

estratègiques. Amb aquesta base, personal tècnic de l’Àrea 
de Drets Socials, dels districtes de l’Eix Besòs, de la Direcció 
Operativa de Projectes Integrals de Barcelona Activa i del 
Consorci d’Educació van contrastar les necessitats reals 
d’intervenció i van assenyalar les tipologies de projectes 
més idònies. Fruit de les reunions mantingudes entre 

i els seus àmbits de treball corresponents. A cada àmbit 
se li va atribuir un nombre de projectes, i a cada projecte 
un nombre de participants i un districte d’implementació. 

5 i 14 participants assignats a cadascun. Posteriorment, 

d’adjudicar, per a cada un dels 22 projectes, un servei 
especialitzat d’acompanyament (tant socioeducatiu 
com tecnicoprofessional) que garantís a les persones 
participants la realització efectiva d’una experiència laboral 
que n’augmentés la inclusió sociolaboral. En sessions de 

adjudicatàries, tècnics de districte, de Drets Socials i de 
Barcelona Activa, es va codissenyar l’activitat concreta 
per desenvolupar en cada projecte, els plans de treball, les 
ubicacions, les eines de treball i els materials necessaris. 
La implantació de cada projecte és, al seu torn, compartida 
entre les parts, amb un lideratge singular del Districte. 

2) La segona política activa té per objectiu el foment de 
l’emprenedoria social en projectes de l’economia social, 
solidària i cooperativa (ESSC). El conjunt d’entitats que 
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formen l’ESSC poden oferir un marc socioeconòmic 
propi (vinculat a l’arrelament territorial i comunitari, al 
compromís ecosocial, a la cobertura de necessitats veïnals 
i a esquemes de treball digne i de participació democràtica 
interna) perquè 100 persones participants en el 
B-MINCOME puguin trobar eines per emprendre projectes 
propis, de naturalesa socioempresarial o sociocomunitària, 
per sortir de les situacions de pobresa i d’exclusió 
social. Amb aquest objectiu, el programa es concreta 
en l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics, així 
com en serveis d’acompanyament per articular projectes 
que es puguin convertir en una via d’autoocupació, que 
tinguin continuïtat en el temps i aconsegueixin generar 
ingressos per a les persones que l’integren. D’altra banda, 
per a les persones que no mostren un interès o habilitats 
manifestes, s’ofereixen dos itineraris alternatius. El 
primer, l’itinerari d’estades, consisteix a dur a terme una 

amb entitats de l’ESSC que ja operen a l’Eix Besòs. Aquesta 

sobre el funcionament d’aquestes mateixes entitats i, per 
extensió, del conjunt de la realitat de l’ESSC, i ha de poder 
afavorir a mitjà i llarg termini un vinculació més intensa 
dels participants amb aquests sectors econòmics. El 
segon itinerari consisteix en la formació de grups d’acció 
socioeconòmica que tindran l’objectiu de dinamitzar el 
vessant econòmic de projectes que avui ja duen a terme 
entitats socials o veïnals del territori. Actualment, d’entre 
les 100 persones participants en aquesta política, ja hi ha 6 
projectes d’emprenedoria en marxa que agrupen la majoria 
de participants. Pel que fa als itineraris alternatius, hi 
ha 16 participants en l’itinerari d’estades, i prop de 15 
vinculats als grups d’acció socioeconòmica. D’acord amb 

aquesta voluntat, aquesta segona política s’ha dissenyat 
i es desplega amb la Direcció Operativa d’Innovació 
Socioeconòmica de Barcelona Activa i quatre cooperatives 
de formació, dinamització i acompanyament de projectes 
d’ESSC que operen a la ciutat.

3) La tercera política consisteix en un programa de 
subvencions per a reformes de l’habitatge. Es concep com 

que puguin llogar, per períodes llargs i a un preu regulat, 
una o diverses habitacions de què disposin. Aquesta 
política permetria a les llars participants obtenir un 
rendiment econòmic addicional que en milloraria la renda 
mensual disponible. A aquestes llars se’ls ofereix un ajut 

les habitacions per llogar o d’aquells espais comuns de 
l’habitatge com la cuina o el bany. El disseny d’aquesta 
política ha estat elaborat per l’Àrea de Drets Socials en 

Rehabilitació de Barcelona. El personal tècnic de l’Institut, 

assignades a B-MINCOME, s’encarrega de buscar i 
seleccionar les persones potencialment llogateres d’aquests 

s’adeqüin als de les persones propietàries. De la mateixa 
manera, aquest equip també desenvolupa tasques de 
seguiment i avaluació de la convivència i s’encarrega 
d’elaborar l’informe tècnic que acredita l’estat de 
l’habitatge i els arranjaments que cal fer-hi per adequar-lo. 
Malauradament, diversos obstacles de tipus administratiu 
i burocràtic han impedit la posada en marxa de la política 

principis del 2019. 
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4) La quarta política activa es concreta en un programa 
de participació comunitària que consisteix a vincular de 
manera no retribuïda 276 llars participants en diferents 
activitats i projectes socials, veïnals i comunitaris, i l’ha 
dissenyada i executada la Direcció d’Acció Comunitària de 
l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 
Els objectius d’aquesta política són fomentar les relacions 
socials de proximitat i l’arrelament territorial; detectar i 
compartir necessitats i aspiracions (tant individuals com 

vehicular-les a través de projectes d’interès comú basats 
a fomentar l’autogestió, l’autonomia, la responsabilitat 
compartida, l’augment de les capacitats i les habilitats 
per fer possible aquestes experiències associatives 
amb identitat pròpia i el reforç de la connectivitat amb 
equipaments, serveis i entitats dels barris (associacions 
de veïns i veïnes, casals de barri i centres cívics, AFA 
d’escoles, etcètera). El desplegament d’aquesta política 
es divideix en cinc fases: 1) acollida de les persones 

amb la distribució territorial de les persones participants; 

4) desenvolupament i consolidació de projectes, i 5) 

d’accions futures. El disseny d’aquesta política té com a 
propòsit situar, a mitjà termini, les persones participants 
en una posició més favorable per millorar la seva situació 
socioeconòmica (individual i del conjunt de la seva llar) i 
augmentar la seva qualitat de vida. Aquesta política té una 
clara voluntat d’incrementar, directament i indirectament, 
la seva ocupabilitat, i d’ajudar a cultivar habilitats que 
no només siguin tècniques sinó també relacionals i 
competencials. 

Amb la primera, la segona i la quarta política es pretén 
contribuir explícitament a enfortir i desenvolupar el teixit 
sociocomunitari, avui encara fràgil i fragmentat a l’Eix 
Besòs. En coherència amb aquest objectiu estratègic, hi ha 
elements d’aquestes tres polítiques que s’han concebut 
sota inspiració de la lògica de la cocreació i la coproducció 
de polítiques públiques i la construcció d’un nou model 
de governança pública (Brandsen, Steen i Verschuere, 
2018; Pestoff, Brandsen i Verschuere, 2012). La política de 
formació i ocupació introdueix la novetat que el disseny 
i el desplegament dels projectes ocupacionals no s’ha fet 
únicament des de l’àmbit corporatiu sinó conjuntament 
amb entitats socials. Igualment, en les polítiques de 
foment de l’ESSC i de participació comunitària es 
donen procediments d’intervenció basats en una clara i 

concreta en la presa de decisions compartides i amb la 
seva deguda formalització administrativa. Tampoc cal 
oblidar la implicació activa de les persones participants 

polítiques. 

consideren clau perquè les polítiques del projecte parteixin 
d’un coneixement més profund de les casuístiques dels 
barris i de la matèria en qüestió (inserció laboral, ESSC i 
acció comunitària), responguin millor a les necessitats i 
aspiracions dels participants i se’n garanteixi una millor 

—si no impossibles— d’assolir des de la intervenció 
estrictament pública.
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4. Modalitats de participació: (in)condicionalitat i (no) 
limitació
Les prestacions públiques monetàries més usuals en la 
majoria dels sistemes de benestar dels nostres entorns 
acostumen a ser polítiques de renda mínima, garantida o 
d’inserció. Els dispositius de rendes mínimes, com la renda 
activa d’inserció espanyola (RAI), es van dissenyar com 

cobrir les necessitats bàsiques de les persones o llars que 

2014). En la majoria de països europeus, els mecanismes 
de rendes mínimes es consideren una eina fonamental 
per lluitar contra la pobresa, promoure la inclusió social i 
prevenir aquests fenòmens en el futur. De fet, 24 dels 28 
estats membres de la UE disposen d’algun tipus de renda 
mínima, tot i que amb diferències importants degut al seu 
dissímil grau de cobertura, la quantia o la mateixa disposició 
institucional (Laparra i Ayala, 2009).

No obstant això, les particularitats de la RAI fan que aquesta 

que reforça, així, la naturalesa “d’uns dispositius de rendes 
mínimes fortament assentats en la tradició assistencialista 
de l’Estat de benestar pròpia dels països del sud d’Europa, 
i lluny encara del model de protecció social centrat en el 
dret de ciutadania que protagonitzen els països nòrdics” 
(Bergantiños et al., 2017: 416). Com ja s’ha assenyalat 
anteriorment, el disseny politicoinstitucional espanyol i 
el marcat caràcter contributiu del seu sistema de benestar 
provoquen que les prestacions no contributives tant estatals 
(RAI) com autonòmiques (RMI i ara RGC) no responguin a la 

idea de la universalitat, “ni protegeixen de tots els riscs, sinó 
que responen a contingències (edat i incapacitat) ja cobertes 
en la modalitat contributiva; ni superen la concepció de 
les prestacions familiars [...]. Tan sols són un remei que 

concretes del model contributiu” (Pérez, 2003: 108). En 
aquest sentit, la crisi del 2008 va posar en relleu, en primer 
lloc, que les polítiques de prestacions no contributives com 
l’RAI i l’RMI estan molt poc desenvolupades i integrades 
i, en segon lloc, que la bossa de vulnerabilitat i d’exclusió 
econòmica i social agreujada per la crisi està forçant les 

millorar, en alguna mesura, les seves polítiques de rendes” 
(Bergantiños et al., 2017: 414).

La majoria d’aquestes polítiques de “rendes mínimes” 
o “garantides” europees i espanyoles acostumen a ser 
de modalitat condicionada o limitada. Les polítiques 
condicionades o means tested són els programes de 
transferència monetària en què, com en les prestacions per 
desocupació o l’RAI, la seva percepció està condicionada 
al fet que es compleixin unes determinades condicions 
o requisits (trobar-se sota un llindar de riquesa, estar 
desocupat, seguir un pla d’inserció laboral, etcètera). Per a 
la prestació d’atur, per exemple, cal estar desocupat, estar 
donat d’alta com a demandant de feina i haver cotitzat un 
període determinat de temps. En el cas de l’RAI, també cal 
estar desocupat i ser demandant d’ocupació, i tenir menys 
de 65 anys o no disposar d’ingressos mensuals superiors 
al 75% del salari mínim interprofessional. També són dins 
d’aquesta modalitat les pensions no contributives per 
discapacitat quan es combinen amb ingressos provinents 
d’una activitat laboral o professional addicional10.
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En el cas de les polítiques limitades o amb topall, la seva 
principal característica és que la quantia transferida és 
complementària i subsidiària a altres ingressos de què 
disposi la persona o la llar, ja siguin fruit de l’activitat 
laboral o provinents d’altres prestacions públiques. La 

llindar mínim establert per l’autoritat política competent. 
A escala internacional, i sota la modalitat de polítiques 
condicionades i limitades, destaquen els diferents 
programes nord-americans de l’impost negatiu a la renda 
o Negative income tax (NIT) o la Revenu de solidarité active 
(RSA) desplegada a França l’any 2009. 

En el cas oposat, també es poden trobar prestacions de tipus 
incondicional o no condicionades i no limitades. Aquestes 
dues modalitats acostumen a associar-se a prestacions no 
contributives i de caràcter universal. En són exemples els 
desapareguts Baby bond al Regne Unit el 2003 o el Cheque 
bebé a l’Estat espanyol el 2007, que transferia 2.500 € a 
tota família que tingués o adoptés un infant. En aquesta 
modalitat no condicionada i no limitada destaca la renda 
bàsica. El millor exemple és el d’Alaska, on a través de 
l’Alaska Permanent Fund, tots els residents acreditats d’aquell 
estat perceben entre 1.500 i 2.000 dòlars anuals de manera 
incondicional o independent de qualsevol consideració o 
situació personal, familiar, econòmica o laboral. 

De la mateixa manera, existeixen altres programes de 
renda que combinen la condicionalitat i la no limitació, 
com la renta de garantía de ingresos (RGI) del País Basc, el 
programa “Bolsa familia” introduït el 2003 al Brasil o els 
programes de garantia de renda o cash transfer bene ts 
(CTB) introduïts en el context llatinoamericà des del 2000. 

Addicionalment, també es poden trobar  programes de 
transferència de renda no condicionats, però de modalitat 
limitada, com és el cas de la recent renda garantida de 
ciutadania (RGC) aprovada el juliol del 2017 a Catalunya 
i que va substituir l’anterior renda mínima d’inserció. No 
obstant, és qüestionable que l’RGC sigui realment una 
política no condicionada. Formalment, l’única condició 
és no superar els llindar de renda establert, tot i que, a la 
pràctica, hi ha un conjunt de requisits que han provocat 

quatre modalitats de polítiques de renda, d’acord amb 
alguns dels exemples assenyalats prèviament.

10. En aquest cas, la quantia total obtinguda de la suma de la pensió per 
discapacitat i dels ingressos per activitat laboral o professional no pot 
superar el límit anual que estableix l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM). En cas de superar aquest llindar, l’import de la pensió es 
redueix el 50%, sense que en cap cas es pugui superar 1,5 vegades el valor 
anual de l’IPREM.

 Limitació No limitació 

 Condicionada Condicionada i no  
 i limitada limitada

 Actuals polítiques Renda garantida 
 de rendes mínimes d’ingressos (RGI) (País Basc), 
 (RAI, RMI, NIT, RSA, etc.)  “Bolsa família”, CTB

 
 i limitada i no limitada 

 Renda garantida Renda bàsica (Alaska),  
 de ciutadania Baby bond (el Regne Unit), 
 (RGC Catalunya) Cheque bebé (Espanya)

Font: Elaboració pròpia a par r de les dades del projecte B-MINCOME.

 C
ondicionada

N
o condicionada

Taula 2. Modalitats i combinacions de polítiques de transferència de renda
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La particularitat del disseny experimental del projecte 
és que aquestes quatre modalitats (condicionada, no 
condicionada, limitada i no limitada) es podran testar i 
els seus resultats es podran comparar tant internament 
entre els diferents grups de tractament com en relació 
amb altres projectes o programes similars tant en 
l’àmbit català, espanyol o europeu. La particularitat i la 
complexitat del projecte rau en el fet que la prestació 
SMI que reben les llars participants en les seves quatre 
modalitats es combina amb la participació —condicionada 
o no— en una de les quatre polítiques actives d’inclusió 
sociolaboral11. És d’acord amb la combinació entre aquestes 
quatre modalitats de prestació monetària i aquestes 
quatre polítiques públiques que s’obtenen els deu grups 
de tractament en què es divideixen les 1.000 llars que 

Sense política activa 450

Amb política activa 550

Formació i ocupació 150

Economia social 100

Ajuts lloguer habitacions 24

Participació comunitària 276

Topall vs. no topall
(No condicionada)

Topall vs. no topall
(No condicionada)

Condicionada vs.
no condicionada
(Sense topall)

Sense topall 250

Condicionada 75

Condicionada 50

Condicionada 12

Sense topall 138

Amb topall 200

No condicionada 75

No condicionada 50

No condicionada 12

Amb topall 138

Grup control* 1.0002.000 Llars

SMI 1.000

Taula 3. Disseny experimental, combinació de grups de tractament i modalitats de l’SMI

Font: Elaboració pròpia a par r de les dades del projecte B-MINCOME.

11. Així com la política de formació i ocupació, la de foment de l’emprenedoria 
social i la d’habitatge es divideixen internament entre llars condicionades i no 
condicionades, no passa el mateix amb la política de participació comunitària, 
que es divideix entre modalitat limitada i no limitada. Aquesta diferència 
es deu a la mateixa naturalesa de la participació comunitària que, per 
definició, és una activitat “autotèl·lica”, és a dir, sense utilitat o funció pràctica 
específica, ja que el seu valor està en la realització de la mateixa activitat. És 
contradictori “forçar” a algú a dur a terme una activitat que només té lògica 
fer-la si és de manera voluntària. Aquesta perspectiva no és compartida per 
tothom. Autors com Atkinson (1996) defensen el Participatory Income, un 
tipus de renda bàsica condicionada al fet que les persones perceptores facin 
activitats comunitàries com a forma de retorn per rebre aquesta prestació.

participen en el projecte. La taula 3 mostra el disseny 
experimental del projecte en el qual es combinen les quatre 
modalitats de renda i les diferents tipologies en què es 
divideixen els deu grups de tractament.
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D’acord amb aquest disseny experimental, l’objectiu del 
projecte és aportar dades informatives en relació amb els 
efectes positius o negatius d’aquestes quatre modalitats 
de polítiques de transferència de renda, així com també 
sobre la seva diferent capacitat de reducció de la pobresa i 
de l’exclusió en entorns urbans deprimits. En aquest sentit, 
entre els objectius de l’avaluació del pilot hi ha la voluntat 
de donar resposta a preguntes relacionades amb aquestes 
quatre modalitats de prestacions. És cert, per exemple, que 
les transferències no condicionades i no limitades —com 
el cas de la renda bàsica d’Alaska— indueixen les persones 
que en són perceptores a la inactivitat? En quin grau les 
prestacions menys condicionades però limitades —com 
l’RGC de Catalunya— desincentiven la recerca de feina 
o de fonts alternatives d’ingressos? En quina mesura 
les prestacions condicionades o means tested —com 
l’RAI o les prestacions d’atur— generen problemàtiques 
com les “trampes de la pobresa” (poverty traps)12, les no 

non-take-up), l’estigmatització individual i 
social, la discrecionalitat i l’arbitrarietat administrativa, els 
entrebancs burocràtics o els obstacles informatius13? 

El disseny experimental del projecte, doncs, no es limita a 
testar diferents modalitats de polítiques de renda, sinó que 
els efectes o els resultats que pugui tenir aquesta renda 
han de considerar-se d’acord amb les polítiques actives que 
l’acompanyen. Els efectes d’algunes d’aquestes polítiques 
seran més difícils d’avaluar que d’altres. En alguns casos, 
el que s’avaluarà és el canvi en els ingressos de la llar, 
mentre que en d’altres serà l’augment de la participació 
comunitària i de la vinculació i la interacció social. En 
l’apartat següent es presenta amb més detall quin és el 
model d’avaluació del projecte.

5. Recerca i avaluació per dissenyar polítiques ben 
informades
La pretensió del projecte B-MINCOME és poder 
analitzar-ne la pròpia evolució i avaluar-ne els resultats 
i l’impacte. El seu objectiu principal és oferir recursos 
perquè la població participant pugui sortir de la situació 
de vulnerabilitat i d’exclusió socioeconòmica. Poder 
extreure conclusions o indicis de quines són les polítiques 
més efectives per aconseguir aquests objectius és la part 
central del projecte. Per aconseguir aquestes evidències 
cal dur a terme una recerca rigorosa i des de múltiples 
dimensions. Per això s’han desenvolupat diferents 
estratègies analítiques que tenen en compte tant les 
diferents modalitats de tractament com la comparativa 
amb el grup control. Es tracta d’una avaluació complexa 
on hi ha múltiples eixos d’anàlisi que es poden abordar 
des de diferents perspectives. És per això que es considera 

de recerca que aportin la seva expertesa des de diferents 

Ivàlua, The Young Foundation, IGOP i ICTA (Universitat 

12. “Si la percepció de la prestació està condicionada a la verificació 
d’insuficiència d’ingressos d’altres fonts, llavors hi ha un rang dins del qual 
les persones analitzaran racionalment la conveniència o no de realitzar 
treball remunerat”. Aquest “rang d’ingressos dins del qual al beneficiari 
potencial d’aquestes prestacions a la pobresa no li convé augmentar els seus 
ingressos per altres fonts, és el que es denomina trampa de la pobresa. Per 
què? Perquè si augmentessin els seus ingressos, la conseqüència immediata 
com a beneficiaris és que se’ls reduiria el subsidi, i inclús podrien perdre’l 
totalment.” (Lo Vuolo, 1995: 30).

13. Per als casos de non-take-up, es pot consultar Domingo i Pucci (2014). 
Per a la resta de problemes associats a la condicionalitat de les polítiques 
de renda per a pobres, es pot consultar Heckman i Smith (2004), el recent 
projecte Welfare Conditionality realitzat per la Universitat de York (d. a., 
2018), així com els ja citats Ayala (2000), Dweyer (2016) i Lo Vuolo (1995). 
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Autònoma de Barcelona), així com l’Àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona. Tots aquests actors estan 
implicats en el disseny i el desenvolupament de les 
diferents metodologies d’avaluació aplicades, de les quals 
destaquen les següents:

a. Enquesta de seguiment del projecte: Tant els 
individus del grup de tractament com els del grup 
control són enquestats durant tres fases del projecte. 
Se’ls enquesta, en una primera onada, just a l’inici del 
projecte (abans de la selecció del grup de tractament); 
una altra onada, després del primer any, i una darrera 

aquesta enquesta es pretén copsar diferents dimensions 
d’informació, on destaquen les condicions de vida de 
les llars (com, per exemple, el nivell de privació de la 
llar, la situació econòmica o la situació de l’habitatge), 
la situació laboral dels seus membres, i la salut i el 
benestar psicològic dels membres de la llar.

b. Enquesta de seguiment dels participants de la 
política de participació comunitària: Així com 
passa amb l’enquesta de seguiment del projecte, 
també s’administra en tres moments diferents: al 

aquesta enquesta s’avaluen aspectes com les actituds 
de les persones en relació amb la participació, les 

la solidaritat interveïnal i la percepció que es té dels 
serveis públics de proximitat.  

Al llarg del projecte es fan una sèrie d’entrevistes 

semiestructurades i grups de discussió amb els 
participants de les polítiques per copsar la informació 
qualitativa del projecte. Aquest treball qualitatiu es 
desenvolupa en major grau en el grup de participants de 
la política de participació comunitària.

d. Registres administratius: Per complementar 
la informació quantitativa copsada mitjançant 
les enquestes, s’utilitzen els diferents registres 
administratius que són accessibles per a l’estudi. 
Destaquen com a principals eixos d’informació 
administrativa i de registres: la informació sobre la 
renda de les llars, la participació en el mercat laboral 
dels seus integrants, les ajudes públiques que reben 
els participants, la trajectòria educativa dels infants, la 
salut dels integrants de la llar i la situació residencial.

Amb la triangulació d’aquestes tècniques metodològiques 
es pretén obtenir la informació necessària al llarg del 
projecte per comprendre amb claredat com dissenyar i 
aplicar diferents polítiques socials perquè siguin més 

 
En aquest sentit, l’anàlisi d’impacte del projecte en les  

 
la monetària i la no monetària. La metodologia per 
analitzar-les és la mateixa. S’utilitzen com a fonts 
principals d’informació tant l’enquesta de seguiment  
feta a les persones del grup control i les del grup  
de tractament com els registres administratius  
corresponents als quals es pot accedir. A continuació 
s’exposen quines serien les principals preguntes de recerca 
que es pretén respondre al llarg de l’avaluació segons la 
dimensió d’anàlisi.
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1) Dimensió monetària. En aquesta dimensió destaquem les 
preguntes de recerca següents:

1.1. Quantes famílies, un cop acabat el projecte 
B-MINCOME, estan per sobre del llindar de necessitats 
bàsiques? Quina part d’aquest canvi és atribuïble al 

l’SMI, i quins els que menys?

1.2. Quantes famílies del total de famílies amb una 
política activa es troben per sobre del llindar de 
necessitats bàsiques i quantes del total de les que no 
ho van fer? Quina és la diferència entre les diferents 
polítiques actives? Quina és la modalitat de tractament 

1.3. Quantes famílies del total de famílies amb una 
política activa condicionada estan per sobre del llindar 
de necessitats bàsiques, i quantes de les que no estaven 
condicionades? 

1.4. Quantes famílies del total de famílies amb un topall 
en la transferència monetària es troben per sobre del 
llindar de necessitats bàsiques i quantes del total que 
no el tenien? En quin grau la modalitat limitada genera 
“trampes de la pobresa” i desincentiva buscar altres 
fonts d’ingressos?

2) Dimensió no monetària. Fora de l’àmbit econòmic hi ha 
una sèrie de dimensions que s’inclouen per establir el nivell 
d’exclusió, benestar o els possibles canvis en les condicions 
de vida que s’hagin produït al llarg del programa. Els 
mateixos quatre eixos de preguntes que es plantegen en la 

dimensió monetària es repliquen per fer l’anàlisi de la resta 
de dimensions de l’exclusió social. Aquestes dimensions 
són les següents: privació material, habitatge, salut, 
benestar subjectiu, educació, situació laboral, situació 

dones, i capital social. 

6. Els reptes del B-MINCOME  
Els resultats concloents del projecte B-MINCOME no 

principis del 2020. En el moment de redacció d’aquest 
article el projecte ja ha superat l’equador del seu 
desplegament. Prop de les 1.000 llars participants (grup de 
tractament) disposen efectivament d’un conjunt de recursos 
per poder desplegar les seves trajectòries vitals amb millors 
condicions. Com s’ha exposat, la percepció de l’SMI —de 
manera limitada o no limitada, de manera condicionada 
o no condicionada— és el recurs central, tot i que no és 
l’únic: algunes de les llars el perceben conjuntament amb 
els recursos múltiples obtinguts de la seva participació en 
una de les polítiques actives. 

Fins a l’acabament del projecte, el cabal d’informació que 
haurà generat aquesta experiència pilot serà, si tenim en 

considerable i substantivament rellevant. Per la mateixa 
naturalesa experimental, l’objectiu principal del projecte 
B-MINCOME és posar en pràctica un disseny innovador 
de renda mínima i fer-ne l’anàlisi pertinent que permeti 

Es desprendran aportacions útils sobre les modalitats de 
renda —inclosa l’opció no condicionada més pròxima a la 
proposta de la renda bàsica— més susceptibles d’ajudar 
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les persones a sortir-se’n, a superar les situacions de 
pobresa actuals. D’altra banda, també es conclourà sobre 
el cost directe i indirecte del seu desplegament. L’extracció 
d’evidències contribuirà d’una o altra manera a posar les 
bases per a la política social del nostre temps; un moment 

tant pel que fa a la dimensió de drets i noves polítiques 
com a la qüestió de la capa territorial d’intervenció (el 
necessari rol dels governs —i altres actors— locals i el seu 
encaix amb els nivells de govern regional i estatal). Tots 
dos són elements que estan en el centre del debat polític 
i que són, així mateix, objecte d’estudi. En aquest sentit, 
el projecte B-MINCOME aportarà evidències per poder 
fer avançar la ciutat de Barcelona en termes d’inclusió 
social i reducció de la pobresa i les desigualtats. Aquestes 
aportacions necessàriament dialogaran amb les provinents 
d’altres propostes de política pública (per exemple, la 
proposta d’un salari mínim de ciutat o la mateixa renda 
bàsica) capaços, també, de tenir un impacte considerable en 
l’àmbit de ciutat.

Malgrat que, com s’ha dit, és aviat per extreure conclusions, 
el temps de desplegament ja transcorregut sí que ens 
permet apuntar alguns reptes inherents que val la pena 

de polítiques públiques. L’arquitectura del projecte és 
complexa i, tot i els esforços, la intensitat administrativa 
a la qual s’han vist abocats els participants i els executors 
del projecte no ha estat menor. Un exemple n’és el laboriós 
procediment de recàlcul trimestral de l’SMI, abordant el 
tractament de les dades administratives dels participants 
i, així mateix, afrontant l’impacte de l’activitat econòmica 

gestió també ha vingut donada pels efectes i impactes 
de l’assignació aleatòria de modalitats de participació i 

molt heterogeni i complex. Altres reptes de desplegament 
tenen a veure amb la capacitat del pilot per cobrir les 
limitacions associades a altres prestacions existents a 
Catalunya o altres indrets de l’Estat espanyol. Finalment, 
el B-MINCOME no es desplega en un entorn buit. Ho fa 
en uns barris on tenen lloc altres polítiques i programes 
municipals, així com projectes d’entitats socials i, per això, 
la capacitat d’interacció i integració ha estat, des de l’inici, 
un repte central, com també ho ha estat la gestió del suport 
tècnic, polític i ciutadà i l’habilitat de comunicació interna i 
externa per donar a conèixer el projecte.
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