Proposta de resolució: Impulsem un debat sobre la implementació de la
Renda Bàsica a Catalunya i a Espanya
La gran revolució tecnològica, què no ha fet més que començar, destruirà en el futur més llocs
de treball que els que les noves tecnologies puguin generar. D'altra banda, la gran crisi
econòmica ha provocat un increment de la pobresa i la desigualtat. Finalment, i com a
conseqüència de les dues situacions anteriors s'està produint un canvi de paradigma. Caldria
afegir que l'ocupació (treball remunerat) està disminuint, però en canvi el treball no ha
disminuït pas. Perquè treball és el que es realitza a la llar, en la cura de gent gran, en les ONG,
en el tercer sector, etc. Davant d'aquestes noves situacions que estan afectant a la nostra
classe mitjana treballadora, el socialisme ha de donar una resposta amb noves propostes.
Una d'aquestes propostes és la Renda Bàsica Universal, que es tradueix en que tots els
ciutadans d'un país pel fet de ser-ho, rebin de l'Estat una quantitat (a determinar) al voltant del
llindar de pobresa, a partir d'una edat (també a determinar) i sense cap condició sobre la seva
renda o sobre la seva activitat laboral.
Evidentment estem davant d'un plantejament aparentment utòpic. Però caldria preguntar-se:
no va ser utòpic que al final de la 2a Guerra Mundial, es plantegés un pacte entre les rendes
del treball i les rendes del capital per tal de crear l'estat de benestar? I aquí a Espanya no va
ser encara més utòpic que en els anys 80 amb una renda per càpita d'una cinquena part de
l'actual, els socialistes es plantegessin una sanitat i ensenyament universal i de qualitat? Per
tot això, els socialistes hem de seguir creient en les utopies si volem de nou recuperar el nostre
vot tradicional de les classes mitjanes treballadores, que en molts casos han vist empitjorades
les seves condicions de vida per passar a integrar les files de la pobresa.
Aquesta proposta va més enllà d'una redistribució de rendes (que també) ja que tracta
d'eixamplar el concepte de democràcia, sobretot per als que ho han perdut tot i han entrat en
una situació de pobresa, ja que els proporciona una independència (pel fet de tenir garantida
una renda) que els dóna una llibertat que és la base de tota democràcia. Fins a la data, s'ha
establert la Renda Mínima Garantida com un pal·liatiu davant la situació actual però aquesta,
per si mateixa no és la solució, ja que no contempla l'ascensor social al mantenir la situació de
pobresa de les persones que se'n puguin beneficiar.
Com no pot ser d'altra manera, davant d'un canvi tan important, hi ha economistes defensors
però també detractors d'aquesta proposta, tant pel que fa a economistes d'una ideologia
neoliberal, com també d'una ideologia progressista. Algunes vegades s'està en contra dels
plantejaments trencadors per pura resistència a qualsevol canvi profund. És un fet que
existeixen simulacions sobre la viabilitat de la implantació de la Renda Bàsica, tant a Catalunya
com a Espanya i el resultat certament és complicat, però en cap cas impossible, ja que també
s'haurien de contemplar els estalvis que es generarien en relació a les prestacions i subsidis
actuals, així com a l'estalvi de tota la burocràcia associada, i naturalment, també a una
profunda reforma fiscal, que en qualsevol cas caldria dur a terme.
Per tot això, proposem:
• Que des del PSC del Maresme s'elevi a la Comissió Executiva Nacional del
partit, la necessitat d'obrir un debat profund sobre la Renda Bàsica Universal,
ja que es tracta d'un tema molt complex, com s'ha explicat, amb possibilitats
diverses i en el qual es necessitaria una important reforma fiscal per poder
dur-lo a terme. Aquest debat hauria de servir per determinar quins costos
tindria, com s'hauria de finançar i de quina manera s'hauria d'implantar en
relació a la seva viabilitat, i caldria comptar amb veritables experts en la

matèria, d'un ampli ventall ideològic i amb experiència contrastada en
aquestes qüestions.

