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REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE B-MINCOME 
La sol·licitud per participar-hi la fan persones individuals d’acord amb la situació de la 
seva llar. La llar està formada per les persones que conviuen efectivament en un 
mateix domicili amb vincle matrimonial o altra relació estable reconeguda oficialment1 
i que comparteixen ingressos i despeses. 
El detall de les condicions per participar està publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 10 d’agost de 2017, al web bop.diba.cat, i al web barcelona.cat/bmincome. 
Requisits generals: Per optar a participar en el projecte és necessari complir tots els 
requisits següents: 
1. Tots els membres de la llar han de demostrar l’empadronament continu al municipi de 

Barcelona des del 30 de juny de 2015 i residir efectivament i comprometre’s a fer-ho sense 
interrupcions de l’1 d’octubre de 2017 fins al 30 de setembre de 2019 en un dels barris 
següents: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, 
Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La Pau i Besòs-Maresme.  

2. La persona sol·licitant, que serà la titular de l’ajut, ha de ser usuària amb expedient obert 
als centres de Serveis Socials de l’Eix Besòs; o haver demanat i complert els requeriments 
per rebre l’ajut per a infants o adolescents de 0 a 16 anys del 2017; o participar en el 
programa Làbora en el moment de la convocatòria o haver-hi participat en els darrers 12 
mesos anteriors; o ser usuària del Servei d’Inserció Social (SIS). 

3. Almenys un membre de la llar ha de tenir de 25 a 60 anys el 31 de juliol de 2017. Si la 
persona sol·licitant no té entre 25 i 60 anys, la persona titular serà la de més edat entre les 
inscrites a Serveis Socials o altres programes del punt 2. Altres canvis de titularitat hauran 
de ser justificats pels Serveis Socials.  

4. La persona sol·licitant haurà d’acceptar i signar les condicions descrites en els següents 
punts del Document d’explicació del projecte adjunt: 4.e) acceptació de les condicions de 
prestació de l’ajut (ja sigui l’econòmic o les polítiques públiques); 4.f) compromís a 
participar en un programa de seguiment de l’evolució de la seva llar; 4.g) consentiment de 
la monitorització de les seves activitats per fer estudis científics amb dades anonimitzades; 
i 4.i) disposar d’un telèfon mòbil intel·ligent amb connexió de dades en el qual es pugui 
instal·lar una aplicació necessària per al projecte.  

5. Si durant el projecte els membres de la llar generen ingressos d’activitats econòmiques no 
subjectes a contracte, caldrà signar un compromís pel qual hauran d’informar-ne en els 
seguiments que s’efectuïn. 

Requisits d’ingressos i patrimoni: La quantitat de l’ajut econòmic mensual que podrà 
percebre una llar, depenent de la seva situació econòmica, estarà entre un mínim de 100 € i 
un màxim de 1.676 €. Si el patrimoni net familiar (exclòs l’habitatge principal menys 
l’hipoteca) supera en quatre vegades l’ajut mensual multiplicat per 12, no es podrà optar a 
participar. La quantitat d’aquest ajut serà la diferència entre les despeses de les necessitats 
de la llar (calculades en la Taula 1 com la suma de les necessitats bàsiques sense comptar 
l’habitatge i les necessitats d’habitatge) i la suma dels ingressos computables de tots els 
membres de la llar (descrits en el punt 5.2 del document d’explicació). 
                                                           
1 La convivència pot ser per consanguinitat (fins a quart grau) o per afinitat (fins a segon grau, inclosos els fills/es de 

cada progenitor/a fruit de famílies reconstituïdes). Es tindrà en compte la composició de la llar el dia 30 de setembre 
de 2016 i, posteriorment, es tindran en compte les reduccions dels membres de la llar i els increments per 
naixements, adopcions, matrimonis i relacions estables documentades. Qualsevol modificació de membres de la llar 
sempre afectarà la quantitat de l’ajut econòmic que la llar pot percebre. 
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Taula 1. Valors per fer el càlcul de les necessitats bàsiques i les necessitats d’habitatge (límit 
bàsic). 
1. Quantia de les necessitats bàsiques 
sense comptar l’habitatge. Inclosos els 
subministraments bàsics (energia i aigua). 

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

148 € mensuals per a la segona persona adulta. 

148 € mensuals per a cada membre de 14 a 17 anys. 

148 € mensuals per a cada membre menor de 13 anys. 

2. Quantia de les necessitats 
d’habitatge. És el valor mínim entre les 
despeses mensuals d’habitatge (lloguer, 
hipoteca, IBI i despeses de comunitat) i 
les quantitats de la dreta. 

260 € mensuals per a la primera persona adulta. 

110 € mensuals per al segon membre. 

40 € mensuals per a cada membre addicional. 

 
Exemple per calcular la quantia mensual de l’ajut 
Cas per una llar amb quatre membres (pare, mare, fill de 16 anys i filla de 12 anys). Els únics 
ingressos són el salari del pare que treballa per cobrar 900 € nets al mes en 12 pagues. La llar 
no té altres fonts d’ingressos ni patrimoni (ni en immobles ni en estalvis). Les necessitats 
bàsiques de la llar serien de 846,6 € (402,6 € + 148 €+ 148 € + 148 €). Les despeses d’habitatge 
són de 700 € mensuals (comptant el lloguer del pis i les despeses d’escala). El càlcul de les 
necessitats d’habitatge d’acord amb la Taula 1 és 450 € (260 € + 110 € + 40 € + 40 €). Per tant, 
la quantia de les necessitats d’habitatge, que és sempre el valor més baix entre les despeses 
mensuals d’habitatge i el càlcul, serà de 450 €. El valor de les necessitats de la llar serà la suma 
entre les necessitats bàsiques (846,6 €) i les d’habitatge (450 €), és a dir: 1.296,6 €. El valor total 
de l’ajut es calcularà com la diferència entre les necessitats de la llar (1.296,6 €) i els ingressos 
de la llar (900 €). Així doncs, el valor final de l’ajut serà de 396,6 € mensuals. Qualsevol canvi en 
la llar, ingressos o despeses, podrà modificar l’ajut. 
 
A continuació, s’adjunta la Taula 2 amb aquests mateixos valors com a exemple: 

Taula 2. Exemple per calcular la quantitat mensual d’ajut per a una llar de 4 membres en un pis 
de lloguer de 700 € al mes.  

Membres Ingressos 
Despeses de les necessitats de la llar 

Necessitats bàsiques Necessitats d’habitatge 
Pare/Mare 900 € 402,6 € 260 € 

Despeses mensuals 
d’habitatge: lloguer 
del pis i despeses 

d’escala 

Pare/Mare 0 € 148 € 110 € 

Fill/a (16 anys) 0 € 148 € 40 € 

Fill/a (12 anys) 0 € 148 € 40 € 

Total  
900 € 846,6 € 450 €  700 € 

846,6 € (necessitats bàsiques) + 450 € (valor mínim de les 
necessitats d’habitatge) = 1.296,6 € 

Total ajut 1.296,6 € (total despeses de les necessitats de la llar) - 900 € (ingressos totals de 
la llar) = 396,6 € mensuals 

 


