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B-Mincome Introducció i objectius
B-MINCOME és un projecte europeu (primera convocatòria de Urban Innovative
Actions) de lluita contra la pobresa i l’exclusió a zones desfavorides dels barris de
l’Eix Besòs en base a:

1. Implementar un Suport Municipal d’Inclusió (SMI) monetari que 
complementi els ingressos de les llars en situació de pobresa. Fins a 1.000 
famílies rebran el SMI (finançat per l’Ajuntament de Barcelona durant 2 
anys). El SMI s’aplica en diferents modalitats (condicionalitat / limitació s/n)

2. Combinar SMI amb 4 polítiques públiques actives amb impacte al territori. 

3. Apoderar els i les residents de la zona per a que plantegin les seves 
estratègies de sortida de la pobresa i enfortir l’acció comunitària local 
(reflexió des de la base i co-creació de polítiques públiques).

4. Testejar un futur Suport Municipal com a eina d’inclusió i la seva 
interrelació amb la nova Renda Garantida de Ciutadania

Àrees i Organismes municipals: Drets Socials, IMSS, Barcelona Activa, CEB, 
Habitatge, Dir. Economia Cooperativa Social i Solidària, Dir. Acció Comunitària, ASPB, 
Districtes i Pla de Barris.
Partners: The Young Foundation, Novact, Ivàlua, IGOP-UAB i UPC.
Altres: Entitats del tercer sector per a la co-producció de les polítiques actives



Disseny dels grups de tractament i modalitats de SMI

Condicionada vs.
No condicionada 
(Sense topall)

Topall vs. No topall 
(No Condicionada)

1.500 LLARS GRUP CONTROL* 500

SMI 
950**

SENSE POLÍTICA 
ACTIVA 440

AMB POLÍTICA
ACTIVA 510

SENSE TOPALL 240

Economia Social 90

Formació i Ocupació 125
NO CONDICIONADA 63

CONDICIONADA 62

NO CONDICIONADA 45

CONDICIONADA 45

Participació Comunitària 275
SENSE TOPALL 138

AMB TOPALL 137

Ajuts lloguer habitacions 20
NO CONDICIONADA 10

CONDICIONADA 10

AMB TOPALL 200 

Topall vs. No topall 
(No Condicionada)

* Grup Control: format per famílies similars a les participants participants d’altres serveis municipals

3 
**3.761 persones reben el SMI, 56 % dones.  El 84% dels titulars són dones. 34 països 
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Comparar diferents polítiques actives i passives integrades per primera 
vegada i totes amb impacte al territori. Crear un ecosistema d’innovació de 
lluita contra la pobresa. 
SMI com a dret social facilitador d’itineraris de sortida de la pobresa: 
assegura un ingrés mínim i amplia la llibertat d’acció de les persones 
vulnerables, abandonant la perspectives paternalista, millorant les seves 
capacitats per a prendre decisions i desenvolupar estratègies pròpies i 
reduir la seva dependència dels serveis socials. 
Investigació etnogràfica i participativa per comprendre les motivacions, 
valors i relats de les persones perceptores i de com pot servir de palanca 
per a la creació de relacions comunitàries. Co-disseny de les polítiques 
actives. 
Implementar una moneda ciutadana (25% del SMI) per activar del teixit 
comercial local i enfortir les relacions comunitàries ( REC llençat el 
Setembre 2018). 
Serveis socials 2.0 

Valors i innovacions del projecte
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Model de gestió i acompanyament a les llars 

• Nova oficina de gestió de prestacions (Aragó, 344) reforçada. Reducció 
decisiva de la burocratització de les tasques dels treballadors i treballadores 
socials.

• Equip de 6 treballadors/es socials al territori per atendre les llars participants 
al llarg del projecte.

• Nou model de comunicació amb les persones usuàries mitjançant appmòbil 
(cita prèvia, informació rellevant bidireccional, enquestes, seguiment no intrusiu, 
moneda social i altres avantatges, justificació de despeses...).

• Nou simulador en el web per calcular ajuts.

• Curs d’educació econòmica 

• Sessions participatives (etnogràfiques) per comprendre les motivacions, 
valors i relats de les persones perceptores i de com pot servir per a la creació de 
relacions comunitàries

• Projecte de big data per explotar al màxim la informació ja disponible i la que es 
generi.



6 

Hipòtesis i avaluació dels resultats esperats

Què esperem?

• Que el SMI asseguri un ingrés mínim a les llars i ampliï la seva llibertat d’acció 
millorant les seves capacitats per a prendre decisions i desenvolupar estratègies 

pròpies que les ajudin a sortir de l’actual situació de vulnerabilitat. 

• Que les persones perceptores guanyin autonomia i disposin de millor recursos, 

no només al llarg del pilot, sinó  sobre tot, un cop finalitzat aquest. Que el 

2020 estiguin en millors condicions per generar recursos per ells/elles 
mateixes.

• Contribuir a abandonar una perspectiva paternalista, invertint drets i 
obligacions, tot reduint la dependència de les persones participants dels ajuts

i recursos tant públics com privats.
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Hipòtesis a respondre en relació al conjunt de la política del SMI:

1. Són efectius els diferents models de SMI en comparació amb statu quo?

2. És més efectiu un SMI amb política activa per reduir l'exclusió sociolaboral?

3. És més efectiu un SMI amb política activa condicionada per reduir l'exclusió?

4. És més efectiu un SMI que no limiti la generació d'ingressos?

5. Són efectius els PO acompanyats d'un SMI?

Hipòtesis en relació al model de SMI aplicat:

1. En quin grau una política de transferència de renda incondicional desincentiva el 
comportament laboral del perceptor?

Quins altres comportaments poden modificar-se amb la incondicionalitat (consum, 
salut, habitatge, educació, emprenedoria, etc.)? 

2. En quin grau la modalitat amb topall genera “trampes de la pobresa” i 
desincentiva buscar altres fonts d’ingressos?

Quin grau d’independència assoleix el perceptor d’una política de transferència de 
renda limitada respecte de la seva necessitat de percebre altres ajudes (monetàries 
o en espècies) públiques i/o provades?

Hipòtesis i avaluació dels resultats esperats
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Què volem respondre?

Volem fer una anàlisi comparativa de combinar SMI i polítiques actives per millorar 

l’eficàcia (resultats assolits) i l’eficiència (reducció de costos) dels serveis de 

benestar i inclusió social. Mesura del retorn econòmic i social (ROI i SROI) del SMI 

i les polítiques actives.

Sobre què volem mesurar l’eficàcia i l’eficiència (cost-efectivitat)?
• Comportament i preparació laboral, reinserció laboral, emprenedoria, autoocupació.
• Educació i formació.
• Estabilitat de l'habitatge.
• Inseguretat alimentària i privacions materials.
• Salut, benestar i felicitat.
• Situació financera i pobresa energètica.
• Xarxes socials, participació comunitària i activació social, i usos del temps.
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THE PUTTING PEOPLE  
YOUNG AT THE HEART OF 
FOUNDATION SOCIAL CHANGE 

Activitat 4.1: Investigació etnogràfica en profunditat amb 40 llars que reben SMI 
Objectiu: Comprendre en profunditat:

• Com viuen les persones en els barris? Què experimenten com a oportunitats, 
béns i també barreres i desafiaments en les seves vides?

• Quines són les experiències de desigualtat i pobresa de les persones i quines 
són les seves narratives al respecte?

• Com entenen i viuen B-MINCOME?
• Com experimenten i s’involucren a B-MINCOME

Com? Observació i entrevistes repetides.

Activitat 4.2: Investigació etnogràfica amb 200 persones en les comunitats:
Objectius:

• Característiques, valors i dinàmiques de la comunitat.
• Percepcions i relacions de comunitat amb el SMI
• Canvis en las dinàmiques de la comunitat amb la introducció de SMI.
• Canvi en els nivells d’aïllament social, integració social i participació.

Recerca etnogràfica
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Principals característiques de la 
implementació del SMI per a l’avaluació

Per tal que l’avaluació funcioni, són essencials els següents components:

• Grup de tractament i grup de control: es necessiten dos grups similars, 
un que rebi el SMI i l’altre no, per poder comparar els resultats de les 
famílies que el reben amb les que no.

• Aleatorització: Del conjunt de famílies elegibles, 1.000 famílies 
seleccionades a l’atzar per rebre l’SMI (grup tractament). La resta de 
famílies elegibles continuaran com fins ara (grup control).

• Enquestes i accés a dades administratives: per a estudiar els efectes del 
SMI es necessiten dades de les famílies beneficiàries i de les que no han 
estat escollides. Les dades s’obtindran a partir de registres administratius i 
d’un qüestionari que es passarà a l’inici, meitat i final de la prova pilot.
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Agents implicats en l’avaluació

Ivàlua: Lidera l’avaluació i coordina als altres agents avaluadors. Dissenya la mostra i el 

grup de control.  Coordina els qüestionaris de les enquestes. Amb col·laboració de la UPF i 

Universitat d’Utrecht. En estudi avaluació paneuropea

IGOP: Avalua l’impacte de les polítiques comunitàries. Emfasi en la generació de capital 

social. Impacte sobre teixit comunitari

ICTA: Avaluació del benestar subjectiu

Young Foundation: Recerca Etnogràfica

ASPB: Impacte sobre la salut (amb dades mèdiques i farmacèutiques AQuAS i IDIAP-Jordi 

Gol)

Novact: Avaluació REC, amb la col·laboració ESCI-UPF (multiplicador local)

Barcelona Activa i CEB: Avaluació plans d’ocupació i formació

Departament de Gestió de Sistemes d’Informació ADS: Explotació registres 

administratius propis i aliens (amb interoperabilitat AOC)

Consell Assessor del SMI (polítics, administracions i acadèmics): retiment de comptes
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Calendari

Agost 2017: selecció llars potencials beneficiàries i enviament cartes invitació

Setembre 2017: sessions informatives i recollida de sol·licituds

Octubre 2017: primer cribatge sobre sol·licituds

Novembre 2017: sorteig estratificat (renda, tipus de llar) i primera enquesta 
abans de comunicar resultats

Desembre 2017: Inici projecte, configuració grup de control

Gener 2018: Inici polítiques actives

Desembre 2018: Segona enquesta

Març 2019: Resultats segona enquesta

Novembre 2019: Tercera enquesta i finalització projecte

Desembre 2019: primers resultats provisionals

Març 2019: resultats finals 
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Extensions en estudi

-avaluació a llarg termini (2021-2022)
-avaluació a altres agents participants
-avaluació global
-TFG, TFM, tesis doctorals, treballs de curs, 
assessorament a d’altres experiments en curs o en 
preparació, formació, conferències, seminaris

B-Mincome+
-extensió temporal del projecte a les mateixes famílies (totes, en part)

-SMI decreixent

-ampliació a noves families si van abandonant el programa les inicials

-gestió de les expectatives



 








