
La Renda Bàsica 
Universal

És factible?



Què és millor?

proporcionar ajudes en forma de bens i serveis a les 
persones necessitades,

o surt més a compte 

donar diners als ciutadans perquè deicideixin com 
administrar-los segons les seves necessitats? 



Pobresa i desigualtat

O “Entre 2014 y 2018, el PIB 

de España creció un 17 por 

ciento, pero la pobreza solo 

se redujo siete décimas.”

O Actual model polític-econòmic fa que un 1% de la població tingui el 

mateix patrimoni que el restant 99%

O El Dtor. Gral. del BBVA cobra 650 vegades més que un dels seus 

treballadors.  El futbolista Messi: 8,3 milions salari brut/mes + 

37milions/any publicitat, mentre SMI= 13.300€/any 950€/mes x 14



Què és la RBU? Què pretén?

O Una assignació monetària bàsica incondicional per a tota la 

població

O Que tothom pugui viure amb dignitat

O Garanteix els mitjans d’existència material

O Això permet ser lliure



Història

O Antiga Roma

O Capitalisme
O Dretes i esquerres defensen RB però amb enfoc i finançament diferent.

O RB com a alternativa a estat del benestar actual (educació, sanitat, 
pensions...)

O Covid-19 ...se’n torna a parlar...



RBU no és la Renda Garantida de 
Ciutadania 

O Renda Garantida de Ciutadania no és universal.

O Decret Generalitat 55/2020, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei 14/2017 “assegurar els mínims d'una vida digna a les 

persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, 

per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la 

societat.”



Com funciona la RBU?

O Import semblant a renda del llindar pobresa (que es relaciona amb 

el SMI)

O Exemple: 

Tothom rebria 800€

Si abans rebia 450€ subsidi, ara rebrà 800€ en total 

Si abans rebia 950€ subsidi, ara rebrà 800€ + complement  

150€



Objeccions

O Mantindrem a “paràsits”

O Ningú treballaria

Però la RBU és compatible amb altres rendes; els subsidis actuals no

O No es podrà finaçar

Hi ha informes sobre IRPFs reals que conclouen que sí

O Es just que ho rebin els rics?

Però pagaràn molt més que ara

O Millor “ensenyar a pescar”, millor la plena ocupació

És irreal; Keynes parlava de 15h/sem al 2030



Alternatives per capgirar la pobresa i 
desigualtat

O Millorar SMI, prestació atur universal, prestació criança fills.

O Països rics són els que: tenen bones empreses, creen bons llocs 

de treball, bons salaris, bons impostos, que permet finançar bon 

estat del benestar.



Experiències

O Barcelona

Conclussions provisionals: no han millorat ocupació però sí 
benestar, salut mental,  orientació professional

O Finlàndia (2019), Namibia (2015), l’Skkim...

O Alaska: de quí sòn els recursos naturals?

O I les dades personals?

O ...


