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EXPLICACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PROJECTE B-MINCOME 

Des de l’Ajuntament de Barcelona ens posem en contacte amb vostè per informar-li de la possibilitat de 

participar del projecte B-MINCOME. A continuació li en detallem el funcionament i les característiques 

perquè pugui decidir si desitja entrar a formar part de la població entre la qual se sortejarà participar en 

aquest projecte.  

 

1. Finalitat. B-MINCOME és un projecte pilot cofinançat pel programa Urban Innovative Actions de la 

UE que té l’objectiu de pal·liar la situació de vulnerabilitat de 1.000 llars dels barris de l’Eix Besòs (Ciutat 

Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 

Verneda-La Pau i Besòs-Maresme). La durada és de 24 mesos, d’octubre del 2017 a setembre del 

2019, i l’objectiu millorar la situació socioeconòmica d’aquestes 1.000 llars, en especial, la seva 

ocupabilitat i capacitat de generar ingressos alternatius. Es pretén avaluar l’impacte que aquest nou 

disseny de polítiques públiques pot generar en la capacitat d’aquestes llars per sortir-ne enfortides, 

individual i col·lectivament, i abandonar la seva vulnerabilitat i la seva dependència de recursos públics 

o privats per cobrir les seves necessitats bàsiques. 

 

2. Perspectiva. B-MINCOME representa una nova perspectiva i un nou disseny integral en les polítiques 

socials municipals i busca millorar l’eficiència (reduint les despeses d’altres partides) i l’eficàcia (millorant 

els resultats assolits) d’un model més simple per a la ciutadania i més senzill de gestionar per als 

organismes municipals. La perspectiva vol potenciar les capacitats de les persones participants perquè 

siguin elles les que trobin les seves pròpies estratègies per millorar la seva situació. És per això que hi 

participen un gran nombre d’agents i entitats socials del territori. El projecte representa, doncs, l’embrió 

d’un nou model d’atenció integral centrat en la persona, a partir del treball compartit entre els diversos 

serveis municipals i l’enfortiment de les relacions de cooperació amb el teixit associatiu del territori.  

 

3. Tipologia de l’ajut. El projecte oferirà a les persones participants un suport econòmic (Suport Municipal 

d’Inclusió, SMI), combinat amb 4 polítiques actives d’inclusió (formació i ocupació, economia social, 

foment del lloguer d’habitacions i promoció de la participació comunitària) que, en conjunt, ha de permetre 

millorar la situació socioeconòmica de les llars participants. D’acord amb la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic de Catalunya, el suport municipal d’inclusió és una prestació 

econòmica d’urgència social i no té caràcter de dret subjectiu, sinó voluntari i eventual, que no generarà 

cap dret en ajuts futurs. Serà vigent de l’octubre del 2017 al setembre del 2019 i és complementari a la 

Renda Mínima d’Inserció i la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.  

 

4. Persones participants. L’ajut el sol·liciten persones individuals d’acord amb la situació de la seva 

llar, els membres de la qual en seran beneficiaris solidaris. Formen la llar totes les persones que 

conviuen en un mateix domicili amb un vincle matrimonial o un altre vincle estable reconegut oficialment 

(consanguinitat fins a quart grau i afinitat fins segon grau, inclosos els fills/es de cada progenitor/a fruit 

de famílies reconstituïdes). Tots els membres han de compartir (no dividir) les despeses de la llar. Es 

tindrà en compte la composició de la llar el dia 30 de setembre de 2016 i s’acceptaran canvis posteriors 

per reducció per qualsevol motiu, i increments per naixements, adopcions, matrimonis i relacions 

estables documentades oficialment. La modificació dels membres afectarà el càlcul de l’ajut. Per optar-

hi cal que la llar compleixi els requisits següents: 

a. 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 (Ciutat 

Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 

Verneda-La Pau i Besòs-Maresme). Per acreditar-ho, serà necessari el padró o l’informe dels Serveis 

Socials. Cal assumir el compromís de residir-hi efectivament i sense interrupcions des de l’1 

d’octubre de 2017 fins al 30 de setembre de 2019. 

b. Usuaris de Serveis Socials: Ser usuari/ària amb expedient obert als centres de Serveis Socials en 

el moment de la convocatòria; o haver demanat i complir els requisits per rebre els ajuts per a infants 

i/o 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/ària del Servei d’Inserció Social (SIS). Si en una llar conviuen persones que compleixen 
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aquests requisits (diversos usuaris de la mateixa llar com a referent d’expedient), la persona titular de 

l’ajut es triarà per sorteig. 

c. Edat: Almenys un membre de la llar ha de tenir entre 25 i 60 anys el 31 de juliol de 2017. 

d. Convivència: Hi ha d’haver convivència efectiva de tots els membres de la llar al llarg de tot el 

projecte. Les modificacions de la llar per canvis demogràfics o legals (defuncions, separacions, 

divorcis, adopcions, emancipacions, etcètera) implicaran l’adaptació de la quantitat de l’ajut que es 

percebi d’acord amb les seccions 5.2, 5.4 i 5.5 d’aquest document. 

e. Acceptació: Signar l’acceptació voluntària de les condicions de prestació de l’ajut en la modalitat que 

se li adjudiqui, tant la prestació econòmica com les polítiques actives en el cas que se li assignin; 

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. 

f. Compromís: Signar un compromís de participar en el seguiment per recavar informació 

socioeconòmica de les llars per obtenir informació tant de les perceptores efectives com les que no 

ho siguin, per avaluar els efectes del projecte. El seguiment implica respondre un qüestionari (al 

principi, durant i al final del projecte) i un seguiment indirecte i no invasiu a través de les bases de 

dades de les administracions públiques sota la legislació vigent. 

g. Consentiment: Signar el consentiment de monitorització de les seves activitats per fer estudis 

anònims d’avaluació mentre es participa en el programa.  

h. Ingressos: 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 d’informar-

ne en el primer seguiment que es faci després de la primera obtenció d’aquests ingressos. 

i. Telèfon mòbil: La persona participant en les polítiques actives (o la que, tot i no ser-ho, pertanyi a 

una llar on hi hagi una persona que percebi l’ajut) haurà de disposar d’un telèfon amb connexió a 

internet on se li instal·li una aplicació per fer tasques de comunicació i monitorització anònimes, 

efectuar les transaccions en moneda ciutadana, i controlar i justificar les despeses. En el cas que, per 

incapacitat econòmica, no es disposi d’aquest telèfon, l’Ajuntament n’hi proporcionarà un 

temporalment, amb un informe previ de Serveis Socials. 

j. Titular: Preferentment, la persona referent titular de la llar serà la que estigui donada d’alta a Serveis 

Socials. Si no té entre 25 i 60 anys, ho serà la persona de més edat inscrita a Serveis Socials. Altres 

canvis de titular hauran de ser justificats per Serveis Socials. 

 

5. Càlcul de l’ajut. A les llars perceptores de l’ajut, se’ls concedirà un ajut econòmic calculat com la 

diferència entre el límit bàsic (secció 5.1) i els ingressos nets de tots els membres de la llar (secció 5.2).  

5.1. Càlcul de límit bàsic: El càlcul del límit és la suma de les necessitats bàsiques i d’habitatge, 

segons les quantitats següents: 

a) El càlcul de les necessitats bàsiques (sense habitatge), incloses les dels subministraments bàsics 

(energia i aigua) es fa de la manera següent: 

a. 402,6 € mensuals per a la primera persona adulta de la llar. 

b. 148 € mensuals per a la segona persona adulta. 

c. 148 € mensuals per a cada membre de 14 a 17 anys i per a cada membre menor de 13 anys. 

b) El càlcul de les necessitats d’habitatge es fa de la manera següent: 

1. L’import que es cobreix és el valor mínim entre la despesa real mensual de l’habitatge principal 

(dels darrers 12 mesos sumant lloguer, quota d’hipoteca, despeses de comunitat i IBI) i un 

indicador objectiu de despesa mensual d’habitatge segons el nombre de membres de la llar, 

d’acord amb les quantitats següents: 

a. 260 € mensuals per a una persona adulta que viu sola. 

b. 110 € mensuals per al segon membre. 

c. 40 € mensuals per a cada membre addicional. 

2. Si en el padró consten altres llars en el mateix domicili, es farà un repartiment proporcional de 

despeses i s’assignarà a cada membre de les llars les quantitats descrites en el paràgraf anterior. 

3. Es podran fer controls presencials o d’altres tipus de l’habitatge per contrastar el nombre real de 

persones empadronades o membres efectius de la llar.  
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5.2. Ingressos de la llar: Els ingressos de tots els membres de la llar que es tindran en compte per 

calcular la quantia de l’ajut, es mensualitzaran amb les dades dels 3 mesos previs al projecte, o bé amb 

les dades del darrer exercici anual mensualitzades. Computaran com a ingressos els següents: 

a) Ingressos de l’IRPF de 2016 (models C2-C4 de l’AEAT) de tots els membres de la llar o declaració 

d’IRPF de 2016 (si no hi ha accés a dades). Computarà com a ingressos la suma dels rendiments 

de treball, capital mobiliari i immobiliari, plusvàlues, increments patrimonials i rendiments d’activitats 

econòmiques. Si la suma és negativa, es computarà com a zero.  

b) Per a rendiments d’activitats econòmiques per mòduls i altres activitats econòmiques, de treball o 

no comptabilitzades per l’AEAT, es requerirà una declaració responsable d’ingressos nets dels 

darrers 3 mesos. El càlcul serà la diferència entre els ingressos nets i les despeses directes de les 

activitats que generen els ingressos. 

c) Es mensualitzaran les nòmines netes o cotitzacions del règim especial a la Seguretat Social de les 

persones treballadores de la llar dels darrers 3 mesos o es requerirà una declaració responsable 

d’ingressos nets. 

d) Les prestacions següents estan exemptes de tributació a l’IRPF segons s’estipula a l’article 7 de la 

llei d’IRPF de 31 de maig de 2017. Amb aquesta finalitat, es mensualitzaran les prestacions 

següents rebudes en els darrers 3 mesos: a) indemnització per acomiadament; b) prestació per 

incapacitat permanent o absoluta (en la prestació per gran invalidesa es computarà el 50% de la 

prestació); c) pensió per incapacitat permanent del règim de classes passives; d) prestació per risc 

de lactància o a favor d’orfes; e) prestació per acolliment de persones (que formin part de la llar); f) 

pensió alimentària; g) premis literaris, artístics o científics rellevants; h) ajuts a esportistes d’alt 

nivell; i) rendiments del treball percebuts a l’estranger nets de les tributacions d’aquell país; j) 

rendes vitalícies; k) rendes mínimes d’inserció o equivalent (no es computaran les rendes i ajuts a 

víctimes de delictes violents i violència de gènere); l) prestació per naixement, adopció, acollida o 

cura de fills menors. 

e) Els ajuts municipals percebuts durant el projecte: a) fons infància 0-16 i complement a família 

monoparental; b) ajuts d’emergència de qualsevol modalitat; c) ajuts a l’habitatge (lloguer o 

hipoteca); d) ajuts d’allotjament gratuït en centres públics (computats al cost de les necessitats 

d’habitatge calculades pel dies d’allotjament durant el projecte).  

f) Les prestacions derivades de la llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència, si serveixen per compensar persones cuidadores no professionals que siguin 

membres de la mateixa llar, o bé les que percebin persones cuidadores no professionals de la llar 

per part de persones dependents d’altres llars.   

g) Es farà una estimació indirecta d’ingressos segons els rebuts domiciliats per entitats bancàries 

(sense incloure despeses d’habitatge) dels darrers 3 mesos. 

h) No computaran com a ingrés les transferències familiars, excepte les pensions alimentàries 

descrites a continuació. 

i) Les pensions alimentàries rebudes per algun membre de la llar se sumaran als ingressos de la llar i 

se’n restaran les pagades. S’haurà de presentar una certificació de separació/divorci on consti el 

pacte econòmic i règim de guàrdia i custòdia.  

5.3. Límit de quantia de l’ajut: La quantia mínima que es pot percebre per llar i per mes és de 100 € i la 

màxima de 1.676 €, l’equivalent a 2 vegades el llindar mensual de risc a la pobresa de Catalunya de 2016. 

5.4. Revisió del càlcul de l’ajut: Trimestralment es revisarà la situació de la llar, motiu pel qual la 

persona titular o altra persona major d’edat haurà d’aportar la documentació que se li requereixi sobre 

situació familiar, habitatge, ingressos laborals o prestacions públiques, declaracions responsables 

d’ingressos i documentació financera (extractes, rebuts i domiciliacions bancàries) de cada membre. 

L’Ajuntament podrà accedir a les dades laborals, de prestacions, d’ingressos o de patrimoni. Si la revisió 

comportés un canvi en l’import de l’ajut, aquest canvi s’aplicaria a partir del pagament següent. La 

diferència positiva o negativa generada en els mesos anteriors i posteriors a la revisió es liquidarà en els 

3 mesos següents a parts iguals. 

5.5. Exclusió per patrimoni: En queden excloses les llars en les quals el conjunt dels seus membres 

disposi d’un patrimoni superior a 4 anys del valor de l’ajut estimat. Hi computarà el patrimoni immobiliari 

(valor cadastral), financer (comptes, dipòsits o altres actius financers) o béns sumptuaris (vehicles de 
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valor superior 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 i els seus deutes. 

5.6. Exclusió per mínims: Queden excloses les llars l’ajut de les quals sigui inferior a 100 € el primer mes. 

5.7. Altres ajuts: Tota llar està obligada a sol·licitar els ajuts als quals tingui dret d’altres 

administracions públiques (estatals, autonòmiques o municipals), en particular la renda mínima 

d’inserció i la renda garantida de ciutadania. Els ajuts públics per prestacions de pensions, atur, rendes 

mínimes i sous nets del pla d’ocupació de la primera política activa del projecte computaran com a 

ingressos i, si es modifiquen durant el projecte, modificaran en la mateixa quantitat l’import de l’ajut, en 

qualsevol de les seves modalitats, fins que s’extingeixi, si escau. 

 

6. Modalitats d’aplicació de l’ajut. L’ajut atorgat a les 1.000 llars adoptarà modalitats diferents que 

combinaran la condicionalitat, la incondicionalitat, la limitació (amb límit) i la no limitació (sense límit). 

 
- Condicionada: la recepció de l’ajut està condicionada a la participació obligatòria en una de les 

polítiques actives d’inclusió (secció 6). Aquesta modalitat s’assignarà a 175 llars. 

- No condicionada: la percepció de l’ajut no està condicionada a la participació obligatòria en cap de 

les polítiques actives d’inclusió (secció 6). En cas que s’estigui participant en alguna d’elles, 

abandonar-la no suposarà cap penalització en l’ajut excepte que no se’n podrà tornar a optar a cap 

durant el projecte. Aquesta modalitat s’assignarà a 825 llars. 

- Limitada (amb un límit): la variació en els ingressos computables de la llar (secció 5.2) comportarà la 

modificació en la quantitat de l’ajut. Aquesta modalitat s’assignarà a 300 llars.  

- No limitada (sense límit): els ingressos generats per la llar només reduiran l’ajut parcialment. El nou 

ajut es calcularà amb la fórmula següent: [Límit bàsic de la llar menys els ingressos a l’inici del 

programa (mitjana 6 darrers mesos), menys el 25% dels ingressos mensuals que superin els de l’inici 

del programa fins a 250 €, o menys el 35% dels que superin els de l’inici del programa en més de 

250 €]. Aquesta modalitat s’assignarà a 700 llars. 

 

7. Polítiques actives d’inclusió sociolaboral. La percepció de l’ajut es combina amb la recepció 

(condicionada o incondicionada) de 4 tipus de polítiques actives d’inclusió: 

1. Programa de formació acreditada i plans d’ocupació municipals en projectes d’ocupació d’interès 

col·lectiu per als membres en edat laboral i situació d’atur registrat en el Servei d’Ocupació de 

Catalunya per a 150 llars. Serà coordinat per Barcelona Activa i tindrà dotze mesos de durada amb 

una etapa prèvia (tres mesos) de formació ocupacional i una de posterior (un mes). El salari 

percebut, adequat al conveni de Barcelona Activa, així com les prestacions d’atur eventuals cobrades 

al finalitzar el programa, es computaran com els ingressos amb els quals es calcula l’ajut. 

2. Programa de foment de l’economia cooperativa, social i solidària mitjançant la implementació de 

plans d’emprenedoria social col·lectiva amb els quals 100 participants de les llars iniciaran projectes 

d’economia social i d’interès comunitari o bé en formaran part. El suport eventual que rebin les 

persones participants d’aquesta política no computarà com a ingressos per calcular l’ajut, però els 

ingressos nets que es puguin generar amb l’activitat professional o laboral a l’iniciar el projecte sí que 

computaran a aquest efecte. 

3. Programa de reformes de l’habitatge per a 100 llars propietàries del seu habitatge perquè puguin 

llogar habitacions de forma permanent i obtenir un rendiment que millori la seva renda disponible. Les 

subvencions monetàries o en espècie ofertes per a les reformes no computaran com a ingressos per 

calcular l’ajut, però els ingressos nets que generi el lloguer de les habitacions sí que computaran a 

aquest efecte. 

4. Programa de participació comunitària perquè 200 membres de les llars participin en activitats 

comunitàries, projectes col·lectius o d’interès comú per augmentar i millorar les seves capacitats i 

habilitats en: a) relacions i interaccions socials (comunicació, reciprocitat, ajuda mútua, xarxes); b) 

ocupabilitat (habilitats professionals, treball grupal, responsabilitat personal); c) elaboració de 

MODALITATS D’APLICACIÓ LIMITADA NO LIMITADA 

CONDICIONADA Condicionada limitada Condicionada no limitada 

INCONDICIONADA Incondicionada limitada Incondicionada no limitada 
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projectes i presa de decisions, enfrontar reptes, etcètera, i d) responsabilitat social, contribució al bé 

comú, fomentar els valors ètics, etcètera. 

Entre les 5.000 llars que poden participar potencialment es farà un sorteig (punt 9) que designarà les 
1.000 llars dels 5 grups de tractament i les llars a les quals no s’aplicarà cap mesura. La comparació 
entre ambdós grups és un objectiu d’avaluació del projecte. Entre les 1.000 llars de tractament 
s’assignaran 550 accions de polítiques actives (una per llar) i les 450 restants percebran l’ajut sense 
seguir cap política activa. El gràfic següent resumeix el disseny dels grups de tractament i les 
modalitats d’ajut: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Procediment de concessió de la participació. L’Ajuntament ha detectat que la seva llar compleix 

els requisits descrits per formar part del projecte. En aquest cas, caldrà que indiqui expressament la 

seva voluntat de participar-hi i accepti els drets i les obligacions inherents a la participació, així com que 

declari de forma expressa que es reuneixen els requisits establerts en les seccions 5.2, 5.5 i 5.7. Com a 

sol·licitant, ha d’expressar quins membres de la seva llar, entre 25 i 60 anys, són susceptibles de rebre 

les polítiques actives. En la seva sol·licitud haurà d’expressar l’ordre de preferència de la seva llar 

respecte a les polítiques actives en cas que se’ls n’assigni una. També hauran de declarar si són 

propietàries del seu habitatge; en aquest cas, tindrien la possibilitat de gaudir eventualment de la política 

d’ajuts a l’habitatge. 

Qualsevol altre ciutadà que compleixi els requisits podrà presentar una sol·licitud adreçant-se a 

qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona o a qualsevol dels registres 

previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. El termini per presentar la sol·licitud és de 45 dies naturals a partir de 

l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (dia 10 d’agost de 2017). 

Un cop revisades les sol·licituds, es dictarà una resolució amb la relació de les llars candidates a formar 

part del projecte, entre les quals se sortejaran les 1.000 participants actives amb o sense política activa 

associada. Les persones participants hauran d’acceptar expressament la percepció de l’ajut i els drets i 

les obligacions inherents a aquesta percepció, així com la participació, si escau, en alguna de les 

polítiques actives que comportarà la modalitat de fons condicionada.   

 

9. Sorteig per designar les persones participants. Les persones participants del projecte s’escolliran 

amb un sorteig. Les perceptores de polítiques actives es triaran per sorteig entre els membres de 25 a 60 

anys aptes per treballar, sense cap discriminació per raó de gènere. Qualsevol canvi de la persona 

perceptora de la política activa s’haurà de justificar amb un informe del treballador social referent de la llar. 

 

10. Pagament de l’ajut i control de despesa. El pagament de l’ajut s’efectuarà mitjançant la recàrrega 

mensual (a mes vençut) d’una targeta de prepagament a nom de la persona titular que es podrà utilitzar 

en qualsevol establiment per adquirir béns per a les necessitats de la llar. La persona titular haurà de 

conservar una còpia del tiquet o de la factura de les despeses fetes amb la targeta. L’aplicació 

instal·lada en el telèfon mòbil permetrà fotografiar i guardar els tiquets i les factures, així com enregistrar 

l’import i la tipologia de la despesa i guardar les coordenades del lloc on s’ha fet.   
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11. Moneda ciutadana. A partir del segon trimestre del 2018, fins al 25% de l’ajut es pagarà en moneda 

ciutadana que tindrà paritat amb l’euro i el funcionament de la qual s’explicarà a l’inici del projecte. Es 

podrà utilitzar en la xarxa de comerços que l’admetin i que es publicarà en el web del projecte. La 

prestació de la moneda ciutadana es podrà pagar tan sols a un grup de persones perceptores de l’ajut 

d’una o diverses zones geogràfiques, per poder-ne avaluar l’impacte diferencial.   

 

12. Obligacions. Per formar part de la població participant caldrà complir els programes de seguiment 

que recavaran informació de l’evolució socioeconòmica de la llar. El seguiment comportarà respondre 

uns qüestionaris que es passaran al principi, durant i al final del projecte. També podran incloure un 

seguiment indirecte i no invasiu de la seva activitat. Les persones participants hauran d’acceptar totes 

les condicions que s’estipulen en el document de requisits i en el formulari de sol·licitud. 

 

13. Revisió de l’ajut. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), 

podrà revisar mensualment i fins a 6 mesos després que acabi el projecte, la situació personal, familiar i 

d’ingressos de la llar per ajustar l’import de l’ajut que es percep, que s’haurà d’ajustar a les quantitats que 

surtin de fer el càlcul derivat de la secció 5 d’aquest document. En el cas que, fruit d’una revisió, una llar 

hagi rebut quantitats en excés o inferiors a les estipulades, aquestes quantitats s’hauran de regularitzar a 

parts iguals en els 3 mesos següents. En el cas que s’hagin de regularitzar les quantitats una vegada 

acabat el projecte, la persona perceptora disposarà de 3 mesos per retornar les quantitats cobrades en 

excés i l’Ajuntament disposarà de 3 mesos per abonar les quantitats pagades de menys.   

 

14. Justificació i control. En qualsevol moment i pels mitjans oportuns, es podrà comprovar la 

destinació de les quantitats atorgades d’acord amb les seves finalitats. La persona perceptora haurà de 

guardar mitjançant l’app instal·lada en el telèfon, els justificants de despesa de l’ajut i permetre les 

actuacions de comprovació pertinents. En cas que els documents justificatius siguin incorrectes o 

incomplerts, es comunicarà la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim 

improrrogable de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, si no es fa, s’incoarà l’expedient de 

reintegrament corresponent. 

 

15. Extinció, suspensió i reintegrament de l’ajut, i expulsió del projecte. Són causes d’extinció o 

suspensió de l’ajut les regulades en l’article 9 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol. Les persones 

perceptores estan obligades a comunicar a Serveis Socials que s’ha produït alguna de les causes 

d’extinció o suspensió. La manca de justificació o la justificació incompleta de l’ajut podrà comportar les 

responsabilitats que corresponguin en cada cas i el reintegrament total o parcial de l’ajut. L’IMSS podrà 

exigir el reintegrament total o parcial de la quantitat percebuda en els supòsits següents: a) no destinar 

l’ajut a les necessitats d’alimentació, educació, vestit, manteniment i accés a l’habitatge; b) no justificar 

que l’ajut s’ha destinat a les necessitats descrites, c) no complir obligacions fiscals o de conservació de 

documents justificatius, que caldrà conservar per un període no inferior a un any, d) oposar resistència, 

excuses, obstrucció o negativa a les comprovacions i els controls, o e) no facilitar informació per a 

l’avaluació. Per fer efectiu l’import del reintegrament es podrà procedir a la via de constrenyiment, quan 

no es faci efectiu voluntàriament, i s’hi afegiran els interessos corresponents. Els incompliments 

anteriors o l’incompliment d’altres condicions, en especial el fet de no dur a terme les polítiques actives 

si li han estat assignades o no atendre les necessitats informatives, implicarà l’expulsió de tots els 

membres de la llar del projecte.  

 

16. Resolució de conflictes. Un comitè intern de l’Àrea de Drets Socials i de Barcelona Activa revisarà 

els casos possibles de frau, incompliments de condicions o contingències no contemplades. Actuarà 

després d’un informe del treballador social, dels gestors de l’oficina de prestacions socials o d’altres 

indicis que pugui obtenir. Com a resultat, després d’una audiència prèvia de la persona perceptora, es 

podrà reajustar l’import o altres aspectes que afectin la llar o bé expulsar-la del projecte pilot. Tots els 

membres adults de la llar són responsables solidaris de la conducta de la resta de membres en el 

compliment dels acords del projecte.  
 


