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RENDA BÀSICA UNIVERSAL. 

 

1. PUNT 5 DEL MANIFEST  

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social.  
 
2. TEMÀTICA:  

Renda bàsica universal i incondicional: un punt de trobada entre justícia i llibertat. 

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 03 (v.1.0)  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

Contra el que alguns ens volen fer creure, fa molts anys que corren pel món propostes per 
mirar de fer de la nostra una societat més justa i lliure, i entre elles una de molt concreta alhora 
que sorprenent: la Renda Bàsica Universal. Aquest text pretén defensar l’escaiença d’aquesta 
proposta, integrada en el punt 2 del manifest, com un dels possibles pilars on recolzar una 
futura República del 99%.  
 
Sense entrar en massa detalls teòrics ni en explicar els diferents models i fórmules 
d’implantació que ja es poden trobar a la literatura, val la pena, per deixar clar de què estem 
parlant, recórrer a la definició que en fa la Xarxa Renda Bàsica1: “La Renda Bàsica (RB) és un 
ingrés pagat per l'Estat, com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la 
societat, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada, sense prendre en consideració si és 
ric o pobre o, dit d'una altra forma, independentment de quines puguin ser les altres fonts de 
renda que es pugui tenir, i sense importar amb qui es convisqui.” Seria doncs una renda bàsica 
(cobreix les necessitats materials bàsiques), universal (és per a tota la població de la comunitat 
en qüestió) i incondicional (no és subjecta a condicionants).  
 
A alguns els pot resultar xocant, inclús els pot generar rebuig, que es proposi una renda per a 
tothom, fins i tot per a qui no vol treballar de forma remunerada. Val a dir però, que aquesta és 
una de les característiques clau de la proposta. Que la Renda Bàsica pugui suposar una 
solució per a alguns dels problemes socials més importants depèn precisament d’aquest 
caràcter incondicional.  
 
En un món en el qual sembla que estem triomfant en la nostra lluita tecnològica contra el 
treball no desitjat, cada cop hi haurà menys llocs de treball, senzillament perquè caldrà fer 
menys treball, entès d’una manera tradicional. Fóra incongruent donar l’esquena a aquest èxit 
quan ens acostem a l’objectiu i mantenir-nos emocionalment lligats a una noció de treball que 
sembla més una maledicció bíblica o un càstig diví que una altra cosa. Cal trencar amb una 
concepció del treball materialista, productivista, patriarcal i amb una curiosa manera d’atorgar 
mèrits, deixant fora una part molt important de totes les activitats socialment útils que fem, 
alhora que premia d’altres que seria millor que mai haguessin existit.  
 

El primer raonament que fa pensar en la Renda Bàsica parteix del fet que néixer en aquest 
ordre social ens obliga a passar pels diners per tal d’obtenir els recursos necessaris per 
continuar vivint, uns recursos que altrament podríem obtenir directament del que ens ofereix la 
natura. La vinculació entre treball i diners que la societat actual ens imposa suposa doncs una 
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limitació de la nostra llibertat que hauria de ser corregida en la mesura del possible. La Renda 
Bàsica seria, en aquest sentit, una proposta justa, de caràcter correctiu en termes de llibertat. 

Si parlem de justícia, un dels arguments que condueixen a la Renda Bàsica passa per adonar-
nos que una de les principals fonts d’injustícia de la nostra societat rau en els següents fets:  
Per una banda, hi ha persones que, per raons arbitràries, ja tenen la gran sort de tenir la seva 
existència material garantida. És a dir, que podrien triar no tornar a treballar mai més de forma 
remunerada i tot i així tindrien les seves necessitats materials bàsiques cobertes.  
 
Per altra banda, hi ha persones, la majoria, que no tenen la sort de gaudir d’aquesta llibertat, i 
aquí està la injustícia: en el fet que alguns puguin triar i d’altres no. Dit d’una altra manera, és 
injust que el fet de tenir l’existència material garantida o no tenir-la depengui de circumstàncies 
totalment atzaroses, alienes a la voluntat de cadascú i moralment irrellevants, com la nostra 
càrrega genètica o l’entorn social on ens hagi tocat néixer i créixer. Per fer justícia, cal doncs 
mirar de reduir aquestes diferències, arbitràries moralment parlant.  
 
Encara que no se’n parli gaire, la RB ha estat molt estudiada i analitzada. Hi ha un munt de 
treballs2 d’acadèmics reputats on s’exposen arguments, dades, experiències, reflexions i 
justificacions econòmiques i filosòfiques que avalen de forma força incontestable, i des de 
diferents punts de vista, la validesa, ètica i econòmica, de la proposta.  
 
Una reducció de la pobresa; un repartiment més racional d’un treball que serà cada cop més 
innecessari i escàs; una redistribució de la riquesa més eficient; un increment de la llibertat real 
de les persones per governar la seva pròpia vida i el foment col·lateral de l’emprenedoria que 
això suposa; un augment de la capacitat dels ciutadans per implicar-se de manera activa en 
els assumptes de la comunitat o una simplificació i abaratiment de la gestió dels recursos 
públics; són només algunes de les conseqüències socialment positives que podria comportar 
el fet d’assegurar l’existència material a les persones d’una manera incondicional.  
I si la RB és tan bona, per què no la tenim ja implantada? Com és que ni tan sols l’estem 
debatent de manera seriosa?  
 
Fa la impressió que si la RB no és ja una realitat, no és tant per motius econòmics, si no de 
poder, com tot allò polític. Pensem que una de les possibles virtuts de la RB és la de fomentar 
l’emancipació de les classes dominades, impulsar l’empoderament, com està de moda dir ara. 
A qui de veritat ha de fer por una mesura com aquesta és a aquells que ara tenen la paella pel 
mànec, a aquells a qui els fa por que els que ara fan cua per aconseguir una feina precària a 
canvi d’un sou miserable puguin tenir la llibertat de rebutjar segons quines condicions de 
treball. A qui de veritat fa por la RB és aquells que han lloat i lloen les bondats del treball i 
l’esforç... però el dels altres, per què ells ni treballen ni s’esforcen. O sí, però no els caldria i 
aquesta és la qüestió. De fet, millor ens aniria a la resta si certes persones no s’esforcessin 
tant. Ells formen part de consells d’administració, amb retribucions milionàries per cada junta 
amb càtering de delicatessen a la que assisteixen (o no) o de famílies amb pedigrí. I reben i 
deixen herències que els han permès a ells, i que permetran als seus descendents, tenir una 
possibilitat que la Renda Bàsica permetria estendre a tothom, ni que fos una mica: la de tenir 
les condicions materials per a una vida digna assegurades, sense haver-les de mendicar.  
 
Podem dir que les dificultats a vèncer són en dos plans: l’ètico-polític i l’econòmic. S’ha de 
resoldre la qüestió ètica abans de passar a l’econòmica: només si considerem que la RB és 
quelcom desitjable té sentit preguntar-nos si és econòmicament possible implantar-la i quina és 
la manera tècnica de fer-ho, que evidentment passaria, abans que res, per una reforma fiscal.  
Un cop superades les dificultats de caràcter ètico-polític cal afrontar les de tipus tècnic. Davant 
l’argument de la no viabilitat econòmica disposem d’estudis i simulacions per societats, com la 
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catalana, on es veu que la mesura no només és perfectament viable des del punt de vista 
econòmic, sinó que a més seria positiva i estimulant per a l’economia, fins i tot en situacions de 
crisi com l’actual, com conclou el darrer estudi que s’ha fet per al cas de Catalunya3.  

Però vés per on que un dels grans mèrits de la classe dominant és el d’haver aconseguit 
instaurar en les ments dels dominats, per diferents mitjans, la idea que, en el fons, tothom 
acaba rebent el que es mereix. D’aquesta manera qualsevol proposta que condueixi a un canvi 
radical de l’statu quo queda aturada en la dificultat ètica. Segurament aquesta és la raó per la 
qual molts reaccionen amb reticència quan escolten una proposta com la de la Renda Bàsica. I 
molts d’aquests que recelen es basen en arguments ètics que en ocasions són puerils o 
senzillament erronis. Com qui esgrimeix la reciprocitat quan es troba amb allò de “...fins i tot 
per a qui no vol treballar de forma remunerada” (“qui no treballa no menja” responen... “si ets 
pobre”, caldria afegir) o qui afirma que amb les condicions materials mínimes cobertes ningú 
no tindria motivació per treballar, oblidant les motivacions per a tot el treball no remunerat que 
es fa ara, per exemple, a nivell domèstic, de voluntariat o a tots aquells als qui no els caldria 
treballar (per que ja tenen les seves necessitats materials mínimes cobertes) i ho segueixen 
fent d’una manera o altra.  
 
Si creiem que cal una societat més justa que la que tenim, si volem ser més lliures, si volem 
emancipació, si volem independència, si volem empoderament, la Renda Bàsica és una opció 
que no podem passar per alt i cal posar-la sobre la taula urgentment. O potser és cert que 
tothom ja té el que es mereix i que res tenen a veure en l’esdevenidor de cadascú les cartes 
que la vida li reparteix. Però aleshores deixem de queixar-nos d’una vegada, per què això 
voldria dir que en el món no hi ha tanta injustícia com alguns creiem i que no cal canviar gaire 
coses en aquest sentit.  
 

1. http://www.redrentabasica.org/catala/  
2. http://ppccs.org/RBUSP.pdf  
3. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6119  

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

4.1.- Llibres: 

Daniel Raventós (2012) ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más 
frecuentes, Ed. El Viejo Topo, Barcelona  
 
Daniel Raventós (2007), Las condiciones materiales de la libertad, Ed. El Viejo Topo, 
Barcelona  
 
Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo (Eds.) (2006), La renta básica como nuevo derecho 
ciudadano, Trotta, Madrid  
 
Daniel Raventós (Coord.) (2001 (reimpreso en 2002)), La Renta Básica. Por una 
ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, Ariel, Barcelona  
 
Philippe Van Parijs (1996 (e.o. 1995)), Libertad real para todos. Qué puede justificar al 
capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo), Paidós, Barcelona. 
  
Rafael Pinilla (2004), La renta básica de ciudadanía. Una propuesta clave para la 
renovación del Estado de benestar, Icaria, Barcelona,  
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Loek Groot, Robert Van der Veen y Rubén Lo Vuolo (Eds.) (2002), La Renta Básica en la 
agenda política, Miño y Dávila, Buenos Aires  
 
José Luis Rey (2007) El derecho al trabajo y el ingreso básico. ¿Cómo garantizar el 
derecho al trabajo?, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, 
Madrid.  
 
Jordi Arcarons et alii (2005), Viabilitat i impacte d’una Renda Bàsica de Ciutadania per a 
Catalunya, Mediterrànea-Fundació Jaume Bofill, Barcelona. 
  
Jordi Arcarons, Àlex Boso, José Antonio Noguera i Daniel Raventós (2005), La Renda 
Bàsica de Ciutadania. Una proposta viable per a Catalunya Mediterrània, Barcelona.  

4.2.- Altres documents: 

Varios autores Sin Permiso. Renta Básica Ciudadana SP  
http://ppccs.org/RBUSP.pdf  
 
Daniel Raventós, Garantir l'existència ciutadana, El Periódico de Catalunya, 4-3-2005  
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=378#  
 
Jordi Arcarons y Daniel Raventós, La renta básica tomada seriamente, La Nueva España, 
8-10-2005  
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=429  
 
Philippe Van Parijs, Una renda bàsica per a tothom, Revista del Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya, febrer 2005  
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=370  

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ  

1. Incloure la Renda Bàsica Universal entre propostes pròpies del Procés Constituent com 
a punt important del seu programa (possiblement integrada al punt 2 del Manifest) per 
una República del 99%.  

 
2. Impulsar campanya/es de difusió de la proposta per donar-la a conèixer i aclarir, els 

arguments a favor i en contra de la seva implantació, especialment en termes de 
justícia i llibertat, i promoure’n un debat públic seriós. Fer-ho arribar als mitjans de 
comunicació i lluitar contra el silenci mediàtic que en general pateix el Procés 
Constituent.  

 
3. Donar suport públic a les iniciatives ja en marxa, com la recollida de signatures a nivell 

europeu (http://basicincome2013.eu/ubi/es/) i fomentar el contacte amb entitats 
dedicades a l’estudi i foment de la RBU.  

 
 
6.- AUTOR:  
 
Pere Ruiz Trujillo.  
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