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PRESENTACIÓ
Teniu a les vostres 
mans una nova 
monografia del 
FòrumSD, dedicada 
en aquesta ocasió a 
la Renda Garantida 
de Ciutadania, fruit 
d’una llei aprovada 

per unanimitat pel Parlament de Catalunya 
el mes de setembre de 2017, modificada 
posteriorment l’octubre de 2018. L’objectiu 
fonamental d’aquesta llei és assegurar una 
vida digna a les persones i famílies que es 
troben en situació de pobresa, un col·lectiu 
que avui dia representa quasi un 25 per cent 
de la població catalana.

Fer realitat el què durant tant de temps 
s’havia demanat, ha suposat un pas 
endavant històric per combatre la situació 
d’emergència social provocada per la crisi 
de 2008. Ara bé, l’aplicació de la llei deixa 
molt a desitjar, ja que fins ara només un petit 
percentatge de les sol·licituds registrades 
han arribat a bon port. Aquest és un aspecte 
a millorar radicalment si es vol que la norma 
produeixi algun efecte beneficiós per a la 
societat.

Un aspecte a destacar de la nova llei —que 
en el seu moment no va tenir la repercussió 
mediàtica que mereixia— és que es tracta 
d’una iniciativa legislativa popular, que va 
recollir més de 120.000 signatures al llarg 
de més de tres anys. Consti aquí el nostre 

agraïment a la Comissió Promotora de la 
ILP Renda Garantia de Ciutadania per la 
seva tasca i la contribució en la preparació 
d’aquesta monografia.

L’informe descriu amb un cert detall el 
procés de gestació de la llei, així com 
diferents aspectes relatius a la seva 
aplicació, com ara les característiques de 
la prestació social, els requisits per ser-
ne beneficiari, la subsidiarietat amb altres 
prestacions o els imports econòmics en 
què consisteix la prestació, així com una 
valoració de la seva implementació a 
Catalunya i, més concretament, a la ciutat de 
Barcelona.

Com a complement de l’informe, s’incorporen 
una actuació d’ofici de la Síndica de 
Greuges de Terrassa per fer efectiu el dret 
a la defensa de persones a les quals s’ha 
denegat la Renda Garantida, i una iniciativa 
del Síndic de Greuges de Cornellà sobre 
l’aplicació de la Renda Garantida i la defensa 
de les persones en situació de vulnerabilitat.

Seguint amb la tradició del FòrumSD, aquest 
document pretén ser no només una eina 
d’ajuda a les sindicatures i defensories 
locals catalanes a l’hora d’aprofundir en 
el coneixement aquesta temàtica, sinó 
especialment una expressió de la nostra 
voluntat de contribuir, des de la nostra 
responsabilitat, a una implementació efectiva 
d’aquest recurs als municipis catalans.

Lluís Martínez Camps
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
President del FòrumSD
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La Renda Garantida Ciutadana és un dret recollit a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, pel qual “les persones o les 
famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a 
accedir a una Renda Garantida de Ciutadania”. 

La darrera crisi econòmica va provocar un debilitament en els 
drets de la ciutadania i va castigar severament un sistema públic 
sobrepassat que no podia donar resposta a les necessitats 
emergents. La recessió va provocar el tancament d’empreses, 
seguit d’una forta onada d’acomiadaments, deixant moltes 
famílies sense feina i, per tant, sense fonts d’ingressos. Tot i 
que l’economia es va recuperar, les conseqüències de la crisi 
encara estan molt presents en alguns estrats de la població.

A Catalunya, gairebé un 24 per cent de la població es trobava 
en risc de pobresa o exclusió social l’any 2017 segons dades 
de l’enquesta de condicions de vida realitzada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. Un 20 per cent de la població es 
trobava en risc de pobresa després de transferències socials, 
i un 8,8 per cent vivia en llars amb intensitat de treball molt 
baixa. El 5 per cent de la població catalana vivia amb una 
privació material severa. Pel que fa els ingressos, segons 
dades de la mateixa enquesta, un 20,6 per cent de la població 
va arribar a final de mes amb dificultat o molta dificultat.

El juny de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, resultat 
d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sorgida de l’aliança 
de diversos agents socials, cívics i polítics. La RGC va sorgir 
per a contrarestar la reforma de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) implantada el 2011, que va endurir les condicions per 
accedir a la prestació i va excloure milers de beneficiaris en 
risc d’exclusió.

Malgrat l’aplicació de la RGC, només un 10 per cent de les 
sol·licituds registrades, d’un total de 71.316, han estat 
aprovades i per tant es beneficien de la renda. El principal 
motiu de denegació ha estat, segons dades de la Generalitat, 
l’incompliment dels requisits. Davant aquesta situació, la 
Comissió Promotora ha denunciat incompliments de la llei 
en algunes sol·licituds que han estat denegades tot i complir 
tots els requisits. El departament de Treball, Afers Socials i 
Família acumula també protestes per incompliment del silenci 
positiu, pel qual si un demandant no rep resposta durant els 
cinc mesos següents de presentar la sol·licitud, passa a ser 
receptor de la renda.

Europa compta amb una amplia experiència en matèria de 
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programes de garantia de rendes, principalment de la Renda 
Mínima d’Inserció. Els principals problemes amb què es troben 
les administracions són prestacions insuficients, incapacitat 
d’atendre a totes les persones que ho necessiten i un impacte 
limitat per a reduir la pobresa. 

La tendència que predomina és afavorir la sortida dels 
programes a través de la reintegració forçosa al mercat 
laboral. Tot i així, els experts proposen poder compatibilitzar 
la prestació amb el treball i introduir estímuls per afavorir la 
inserció sociolaboral. 

A Barcelona, davant la impossibilitat dels sistemes habituals 
per fer front a les necessitats socials, s’ha engegat el projecte 
B-Mincome per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social a 
zones desfavorides dels barris de l’Eix Besòs. Es tracta d’un 
projecte europeu que estudia com garantir que els ciutadans 
disposin d’uns ingressos mínims per a tenir una vida digna 
i assegurar la igualtat real d’oportunitats. La prestació es 
combina amb polítiques actives d’inclusió que poden ser 
obligatòries o no.

Els ens municipals són els més propers a les necessitats 
socials de la població de cada municipi, i, si els sistemes 
actuals no poden assolir les necessitats socials, cal crear nous 
sistemes i programes que garanteixin el desenvolupament 
social, econòmic i laboral de totes les persones.  



9

INFORME



10



11

L’aparició d’una Iniciativa Legislativa Popular

La situació d’emergència social a Catalunya provocada 
per la crisi econòmica de 2008 va afavorir l’aparició d’una 
iniciativa legislativa popular sobre la Renda Garantida de 
Ciutadania l’any 2011. Va sorgir de l’aliança entre entitats 
socials, cíviques i polítiques per a donar resposta a les 
necessitats que s’estaven creant en la societat. La iniciativa 
reclamava una llei que donés compliment a l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pel qual “les persones o 
les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a 
accedir a una renda garantida de ciutadania”. Es consideren 
persones en risc de pobresa les que pateixen una carència 
material extrema, tenen ingressos per unitat de consum per 
sota del 60 per cent de la mitjana i les que viuen en llars amb 
una intensitat d’ocupació molt baixa o nul·la. Els impulsors 
d’aquesta nova iniciativa popular van iniciar una lluita per 
aconseguir aquest dret social que ajudés a la ciutadania i 
protegís i empoderés els sectors més vulnerables.

Durant més de nou mesos es va elaborar una proposta de Llei 
de la Iniciativa Legislativa Popular per una Renta Garantida de 

Ciutadania. El 25 de gener de 2013 es va presentar la 
proposta a la mesa del nou Parlament de Catalunya, que 
acabava de constituir-se. La conselleria de Benestar 
Social va alertar dels primers problemes i, com a 
resposta, es va organitzar una marxa de persones a 
l’atur des de Sant Vicens dels Horts fins el Parlament 
amb un gran èxit participatiu.

El 12 de març de 2013 el govern de la Generalitat va 
presentar a la mesa del Parlament l’informe d’oposició 
a la proposta de llei al·legant problemes en el càlcul 
pressupostari o el fet que la quantia de la prestació 
pogués desincentivar la cerca activa de feina al ser 

molt propera al salari mínim interprofessional.

Tot i la pressió exercida per l’informe d’oposició del Govern, 
el 13 de març la mesa del Parlament va acceptar la tramitació 
de la ILP RGC, en gran part a causa del ressò que va tenir la 
marxa del moviment de persones a l’atur entre altres gestions 
dirigides per la ILP.

El 5 d’abril va tenir lloc l’acte inicial de la campanya de la 
ILP RGC amb la participació d’Ada Colau i representants de 
diverses entitats que recolzaven la causa. Els dies 8 i 9 d’abril 

La crisi econòmica 
que va esclatar a 

Catalunya el 2008 
va ser  el motor per 

a l’aparició de la 
ILP sobre la Renda 

Garantida
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es va iniciar una campanya de recollida de signatures que va 
comptar amb la col·laboració de més de setanta entitats cíviques, 
socials i polítiques, i amb milers de persones voluntàries. Durant 
els mesos que va durar la campanya, més d’una cinquantena 
d’ajuntaments van aprovar mocions a favor de la ILP RGC i es 
van organitza diversos actes de presentació arreu de Catalunya. 
En la recta final de la campanya, del 13 al 15 de setembre de 
2013, es va organitzar una acampada a la Plaça Catalunya de 
Barcelona.

El moviment va recollir un total de 121.191 signatures, superant 
en gran mesura el mínim de 50.000 exigit perquè la proposta 

de llei iniciés la tramitació i debat al Parlament. La 
proposta de llei va ser presentada el 26 de març de 2014 
al ple del Parlament per representants del moviment.

Davant la previsió de possibles dificultats durant 
el procés de tramitació de la ILP RGC, la Comissió 
Promotora juntament amb diverses entitats va 
organitzar la “Setmana de la dignitat” del 23 al 28 de 
juny de 2014 a Barcelona. Les accions que van tenir 
lloc van tenir un efecte important de sensibilització 
sobre l’opinió pública.

La tramitació de la llei es va desenvolupar molt 
lentament. A causa de la celebració d’unes noves 

eleccions, la proposta de llei es va endarrerir una vegada més 
fins que s’establís la nova legislatura. Les diferències entre 
els diferents grups parlamentaris van causar que, una vegada 
més, no hi hagués un consens global perquè la tramitació tirés 
endavant.

El 29 de maig de 2016 va tenir lloc a Barcelona una important 
manifestació sota el lema “Els drets no es suspenen: treball 
digne, drets socials i democràcia real” que va tenir un paper 
reivindicatiu important de recolzament a la RGC. Dos dies més 
tard, es va presentar públicament una declaració signada pels 
alcaldes i alcaldesses d’importants ciutats catalanes, com 
ara Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell o el Prat de Llobregat 
entre altres. En el document es denunciava l’incompliment de la 
via d’urgència per la tramitació de la RGC i s’exigia l’aprovació i 
implementació de la llei el 2016.

El Ple del Parlament va votar de forma unànime la resolució 
presentada, en la qual constava que el Parlament de Catalunya 
es comprometia a fer efectiva la RGC durant el 2017. Tot i 
així, seguien havent-hi dificultats a l’hora d’establir alguns 

La ILP sobre la Renda 
Garantida va recollir 

més de 120.000 
signatures, molt 

per sobre del mínim 
de 50.000 exigit 

per  plantejar-la al 
Parlament
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aspectes fonamentals com la quantia de les prestacions o 
la transitorietat. Com a resposta, es va organitzar una gran 
manifestació el 19 de novembre per defensar els pressupostos 
socials. Una vegada es registra el projecte de pressupostos, 
es constata la inexistència d’una partida pressupostària que 
fes possible la implementació de la RGC l’any 2017.

La ILP respon amb una vaga de fam a la Plaça de Sant Jaume 
de Barcelona del 18 al 20 de desembre, dies en que es realitzen 
diverses accions reivindicatives, fòrums de debat i altres 
activitats. La mobilització va obrir una via de negociació entre 
el govern de la Generalitat i els representats de la Comissió 
Promotora, que va derivar en una reunió de negociació el 19 
de gener de 2017. Es van produir un total de tretze reunions 
de negociació.

El 15 de maig es va presentar el document d’acord entre els 
representants del Govern i la Comissió Promotora. La redacció 
de la proposta de llei va finalitzar el 20 de juny, i es va acordar 
per consens el pre-dictamen. 

El 12 de juliol, representants de la Comissió Promotora de 
la ILP presenten la proposta de llei al ple del Parlament de 
Catalunya davant una amplia assistència d’entitats socials, 
cíviques i polítiques. La proposta de Llei per la Renda Garantida 
de Ciutadania s’aprova per unanimitat.

El triomf de la Renda Garantida Ciutadana

La ILP per la Renda Garantida Ciutadana a Catalunya es va 
inspirar en el seus inicis en la del País Basc. L’aprovació de la 
llei per una RGC va esdevenir un gran pas social i un important 
estímul per a millorar les polítiques de rendes mínimes en el 
conjunt de l’Estat. Es poden extreure algunes conclusions 
sobre la victòria de la RGC:

1. El consens entre entitats socials i polítiques ha estat 
una peça clau perquè el projecte segueixi endavant. La 
proposta s’ha materialitzat gràcies a què el contingut 
desenvolupava un dret conegut a l’Estatut d’autonomia i 
això ha permès construir un ampli consens social al seu 
voltant. 

2. L’elecció de l’Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya 
(664 euros mensuals) per establir la prestació de la RGC 
va ser un encert en el procés inicial. L’escàs salari mínim 
interprofessional (641 euros mensuals el 2012) era una 
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barrera que la prestació no podia superar ja que no hagués 
sigut comprès socialment.

3. Ha  estat fonamental la construcció sistemàtica d’una amplia 
unitat d’organitzacions socials, cíviques i municipals, així 
com el suport i complicitat dels ajuntaments.

4. El protagonisme col·lectiu i la feina feta per la ILP 
juntament amb altres entitats ha estat un pilar fonamental 
per enfortir la unitat del moviment en els moments decisius 
i de negociacions.

5. El paper del conjunt d’accions de mobilització ha estat 
essencial, des de les marxes del moviment d’aturats fins 
les vagues de fam, passant per la realització de fòrums de 
debat.

La Llei de la Renda Garantida Ciutadana

Segons la Llei 14/2017 del 20 de juliol del Parlament de 
Catalunya, la Renda Garantida de Ciutadania engloba el 
compliment de diversos principis socials. Per començar, 
constitueix el principi d’igualtat entès com “l’eliminació de 
qualsevol discriminació en l’accés a la prestació”; el principi 
d’equitat, atès que l’aplicació de la prestació es basa en criteris 
de redistribució dels recursos i de discriminació positiva 
en cas de situació de necessitat; el principi d’apoderament 
i autonomia de les persones en societat, de manera que la 
prestació serveixi per enfortir-les i els permeti sortir de 
situacions de pobresa i necessitat; el principi d’universalitat, 
solidaritat i complementarietat, ja que se’n garanteix l’accés a 
totes les persones que reuneixen els requisits i complementa 
els seus ingressos quan hi ha carència de mitjans, i el principi 
de subsidiarietat, ja que la prestació es fa efectiva quan no 
hi ha possibilitat d’accedir a altres mecanismes de protecció 
sigui perquè ha finalitzat el termini o perquè no han estat 
concedits.

En el marc de les administracions públiques, també es té en 
compte el principi de responsabilitat pública en l’atenció al 
ciutadà, ja que la provisió de la prestació està vinculada al 
sistema de serveis socials i d’ocupació públics i, per tant, la 
seva disponibilitat i gestió depenen de les administracions 
públiques. També s’ha de garantir el principi d’estabilitat, 
de manera que es manté la prestació sempre que la situació 
d’exclusió social persisteixi i es compleixin els requisits i 
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condicions establerts.

S’ha de considerar també el principi d’atenció 
individualitzada, donat que la prestació ha de respondre 
a les condicions i necessitats particulars de cada individu 
sense oblidar les particularitats dels grups o col·lectius.

La participació dels destinataris constitueix un principi 
d’atenció inexcusable,  pel qual s’ha de garantir la contribució 
activa i compromesa en els itineraris que s’han de seguir 
per aconseguir la integració de les persones en situacions 
no favorables.

Per últim, s’ha de considerar la perspectiva de gènere, amb 
l’establiment de mesures d’acció que tinguin en compte 
les necessitats especials que presenten les víctimes de 
violència de gènere.

La prestació social

La Renda Garantida Ciutadania és una prestació social 
de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es 
configura com una prestació garantida de dret subjectiu. Té 
com a finalitat desenvolupar la promoció de les persones i 
el seu apoderament, i ajudar a superar les condicions que 
l’han portat a necessitar la prestació.

Consta de dues prestacions, d’una banda la prestació 
garantida, subjecta als requisits que estableix la llei, 
i la prestació complementària d’activació i inserció, 
condicionada al compromís d’elaborar i seguir si fos 
necessari un pla d’inclusió social o laboral.

La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania inclou prestacions 
de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions 
i les prestacions estatals. Hi ha la possibilitat de completar 
les prestacions contributives i no contributives, així com 
algunes prestacions de desocupació amb complements 
econòmics que permetin a les persones perceptores arribar 
fins a la quantia vigent de RGC.

 

Requisits per ser beneficiari

Tenen dret a ser beneficiàries de la RGC totes les persones 
que no disposen de recursos o si aquests són insuficients 
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per a cobrir les seves necessitats bàsiques, sempre que 
compleixen els requisits que estableix la llei. Poden ser 
persones sense feina i sense recursos, pensionistes, 
perceptores de prestacions i altres subsidis o famílies 
monoparentals, entre altres casos. 

Per a poder cobrar la prestació és necessari no ser beneficiari 
d’una prestació pública o privada de servei residencial 
permanent, sigui de tipus social, sanitari o sociosanitari. 
D’altra banda, és requisit no disposar d’ingressos, vendes o 
recursos mínims durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud. 
La persona sol·licitant ha d’haver residit a Catalunya durant els 
vint-i-quatre mesos anteriors a sol·licitar la prestació, estar 
empadronada a Catalunya i ser major de vint-i-tres anys.

Compatibilitat amb les rendes de treball

En alguns casos, la prestació es pot complementar inicialment 
amb rendes provinents de contractes de feina. És el cas de les 
famílies monoparentals amb fills a càrrec, sempre i quan les 
rendes de treball siguin a temps parcial. 

També poden sol·licitar la prestació les persones que treballen 
a temps parcial però es troben per sota del llindar d’ingressos 
establert, que en el cas de 2018 se situa en els 604 euros al 
mes distribuïts en dotze pagues. En aquest cas, les persones 
rebran un complement econòmic fins arribar a la quantitat 
establerta durant un període de sis mesos. 

En el cas de les persones beneficiàries de la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI) poden compatibilitzar la prestació amb 
rendes de contractes de treball.

Subsidiarietat amb altres prestacions

La prestació és subsidiària amb els ingressos de qualsevol 
tipus als que puguin tenir dret les persones beneficiàries de la 
prestació fins el llindar de la RGC. No obstant, no podran ser 
beneficiaries de la prestació les persones que compten amb 
ingressos de prestacions econòmiques, públiques i privades 
de dependència, de beques escolars de menjador i transport, 
d’urgència per a evitar desnonaments i de beques públiques 
per estudiar.

No podran tenir dret a la prestació les persones perceptores 
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d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, i aquelles 
que perceben prestacions contributives i no contributives de 
la Seguretat Social.

Quanties econòmiques

Els imports de la RGC es despleguen gradualment durant el 
temps, des del 85 per cent de de l’Indicador de Rendes de 
Suficiència de Catalunya el 15 de setembre de 2017, fins el 
100 per cent l’abril de 2020. En el supòsit de que només hi 
hagi un adult, l’import del segon membre és de 75€ a 100€ de 
forma gradual.

Els imports corresponen a la suma de la prestació garantida i 
la prestació complementària d’activació i d’inserció.

La implementació a Catalunya

Segons dades de la Generalitat de setembre de 2018, més de 
114.000 persones es beneficien de la prestació a Catalunya. 
Un total de 27.131 famílies (corresponents a 68.360 persones 
beneficiàries) reben la RGC o el complement de pensions, 
prestacions i altres ajuts socials. D’altra banda, 45.597 
pensionistes i persones beneficiàries de prestacions estatals 
amb les rendes més baixes reben també la RGC. S’ha revertit 
la tendència dels últims anys de disminució dels expedients 
de la Renda Mínima d’Inserció.

Les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
les Oficines d’Atenció Ciutadana i les Oficines d’Afers Socials 
i Famílies han atès més de 120.397 persones sol·licitants 
de la prestació. El 94% de les oficines que registren noves 

2017 2018 2019 2020

Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC

1 adult 564 € 85% 604 € 91% 644 € 97% 664 € 100%

2 adults 836 € 126% 906 € 135% 966 € 144% 996 € 150%

Tercer membre 909 € 137% 981 € 146% 1.041 € 155% 1.096 € 165%

Quart membre 982 € 148% 1.056 € 157% 1.116 € 166% 1.196 € 180%

Cinquè membre 1.062 € 160% 1.131 € 169% 1.191 € 178% 1.208 182%
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sol·licituds han programat les cites prèvies en un període 
màxim de dues setmanes des de la petició. 

S’han registrat 71.316 noves sol·licituds entre RGC, 
complements d’altres pensions, prestacions i ajuts i 
complements, de les quals al setembre de 2018 se n’havien 
valorat un 77 per cent. Tot i així, tan sols un 10 per cent han 
estat aprovades mentre que un 73 èr cent han estat denegades 
per incompliment dels requisits, un 11per cent han estat 

desistides per part de la persona sol·licitant i un 5 per 
cent no van aportar la documentació requerida per a 
poder valorar la sol·licitud. 

El principal motiu de denegació de les sol·licituds és 
la disposició d’ingressos superiors als llindars que 
estableix la llei, seguit de la disposició de feines a 
jornada completa per part del titular o beneficiari. En 
el cas de persones no activables, els principals motius 
són disposar d’ingressos superiors al llindar establert  
per la llei i el fet de ser beneficiari o no de la PNC.

La Comissió Promotora de la RGC ha denunciat a 
mitjans de 2018 l’incompliment de la llei arran de la 
denegació d’algunes sol·licituds que complien els 

requisits. El departament de Treball, Afers Socials i Família 
ha rebut protestes per incompliment del silenci positiu, pel 
qual, segons la llei, els demandants que no rebin resposta 
a la sol·licitud en un període de cinc mesos passen a ser 
beneficiaris de la renda.

L’experiència de Barcelona

La sortida de la crisi econòmica ha estat molt desigual per a 
la població de la ciutat de Barcelona. Tot i que s’han recuperat 
pràcticament els nivells d’ocupació de 2007, els ingressos 
han caigut un 27 per cent en termes reals segons dades del 
Banco de España, especialment entre els joves de menys de 
35 anys. La borsa de persones aturades a la ciutat ja compta 
amb més de 25.000 inscrits, la majoria d’edat elevada i amb 
més dificultats per a ser contractats.

Els efectes de la crisi econòmica s’han fet més visibles en els 
districtes i barris més pobres. La diferència de rendes entre 
el districte més ric i més pobre ha augmentat en més de vint 
punts. El districte més ric de Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi, 
comptava amb una Renda Familiar Disponible de 175,6 

La Comissió 
Promotora de la llei 
de la RGC denuncia  

l’incompliment de 
la norma arran de 

la denegació de 
sol·licituds que 

complien els requisits
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el 2006, mentre que el districte més pobre, Nou Barris, es 
situava en 69,4 segons dades del Departament d’Estadística 
de l’Ajuntament de Barcelona. Després de la crisi, l’any 2016, 
la xifra del districte de Sarrià-Sant Gervasi s’havia recuperat 
fins arribar al 182,4, mentre que Nou Barris va caure fins un 55 
arrel dels efectes de la depressió econòmica.

El preu de l’habitatge a Barcelona ha arribat als seus màxims 
històrics en els darrers anys. L’any 2001 el preu mitjà de venda 
d’habitatges de segona mà per metre quadrat als districtes 
barcelonins era de 2.085 euros durant el tercer trimestre, 
mentre que el 2018 la xifra ha augmentant considerablement 
situant-se en els 4.388 euros en el mateix període segons el 
Departament d’Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament 
de Barcelona. El preu mitjà mensual dels lloguers a la ciutat 
es situa actualment en els 13,3 euros per metre quadrat de 
mitjana, un preu que dobla la xifra de l’any 2001 situada en els 
6 euros per metre quadrat.

L’Ajuntament de Barcelona va invertir el 2017 més de 30 
milions d’euros només en emergències habitacionals. 
El 2017 es van programar més de 2.500 desnonaments 
a la ciutat. D’aquests, el 54 per cent eren llars llogateres, 
el 37 per cent habitatges ocupats i el 9 per cent 
llars hipotecades. Altres emergències habitacionals 
presents a la ciutat són les persones sense llar o en 
assentaments irregulars, que van arribar a 1.427 segons 
les darreres dades proporcionades per l’Ajuntament, el 
2017. El mateix any, 2.006 persones van ser ateses per 
la xarxa de persones sense llar i 1.218 persones van 
ser acollides en diferents programes públics, com ara 

persones refugiades, víctimes de violència masclista o gent 
gran.

Projecte B-Mincome i SMI

Davant la problemàtica social latent a la ciutat, l’Ajuntament 
de Barcelona va posar en marxa l’any 2017 el projecte 
B-MINCOME, amb un pressupost de 6,07 milions d’euros 
aportats en un 80 per cent per la Unió Europea, un 17 per cent 
l’Ajuntament de Barcelona i el 3 per cent restant entitats i 
grups d’estudi participants. Es tracta d’un projecte europeu de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió a zones desfavorides dels 
barris de l’Eix Besòs de Barcelona. Aquest territori el formen 
els barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes 

El preu de l’habitatge 
a Barcelona ha arribat 

a màxims històrics. 
L’import dels lloguers 
ha arribat a doblar la 

xifra registrada
 l’any 2001
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i Trinitat Nova (districte de Nou Barris); Trinitat Vella, Baró de 
Viver i Bon Pastor (districte de Sant Andreu) i Verneda-La Pau 
i Besòs-Maresme (districte de Sant Martí).

L’objectiu del projecte és estudiar com garantir que els 
ciutadans disposin d’uns ingressos mínims per a tenir una 
vida digna, i parteix de la certesa que el sistema actual és 
insuficient per assolir-lo. El projecte es portarà a terme 
durant dos anys, en els quals s’analitzarà quina és la manera 
més eficaç per reduir les desigualtats i evitar la reproducció 
de la pobresa. En aquest període, un total de 1.000 llars de 

l’Eix Besòs rebran el Suport Municipal d’Inclusió (SMI) 
des de desembre de 2017 fins desembre de 2019. La 
intenció de les prestacions és apoderar els receptors 
per evitar la transmissió de la pobresa de pares a fills i 
assegurar la igualtat real d’oportunitats.

Per accedir al programa cal, a banda de viure en un 
dels deu barris de l’Eix Besós, portar mínim dos anys 
empadronat a Barcelona. A més, una de les persones 
beneficiàries ha de tenir entre 25 i 60 anys donat que 
un dels objectius del projecte és avaluar la importància 
dels incentius externs per accedir al mercat de treball. 

El mínim vital imprescindible per viure a la ciutat s’estima entre 
els 400  els 525 euros mensuals sense despeses d’habitatge, 
i s’hi afegeixen percentatges addicionals per a la resta de 
membres de la llar. 

El suport econòmic es combina amb diferents polítiques 
públiques, voluntàries o obligatòries. Les polítiques actives 
d’inclusió que engloba el projecte són la participació en Plans 
d’Ocupació Municipal coproduïts amb entitats del tercer 
sector arrelades als barris, plans d’emprenedoria social per 
impulsar projectes d’ocupació, suports a la rehabilitació de 
pisos per impulsar nous programes de convivència i habitatge 
compartit i col·laboracions en activitats comunitàries per 
impulsar la xarxa relacional.

Per a ser beneficiari del SMI és necessari sol·licitar els ajuts 
als quals es tingui dret d’altres administracions públiques, ja 
siguin estatals, autonòmiques o municipals, i en particular la 
RMI i la RGC. En el cas de Barcelona, només 2.600 famílies 
reben la RGC, i només un 10 per cent de les famílies reben la 
B-Mincome.  

El projecte 
B-MINCOME vol lluitar 

contra la pobresa i 
l’exclusió a  zones 

desafavorides dels 
barris de l’Eix Besos 

de Barcelona 
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Actuació d’ofici de la Síndica de Terrassa per fer efectiu el dret a la defensa per a les 
persones a les quals s’ha denegat la percepció de la renda garantida  
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Iniciativa del Síndic de Cornellà sobre l’aplicació de la Renda Garantida i la defensa 
de les persones i famílies en sotuació de vulnerabilitat  
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Resposta del Síndic de Greuges de Catalunya a la iniciativa del Síndic de Cornellà per 
a l’aplicació de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania
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