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L’any 2002, poc després d’haver estat nomenat responsable econòmic de la Comis-
sió Executiva Federal del PSOE, vaig defensar una «renda bàsica de ciutadania» 
en un llibre, De nuevo socialismo, que intentava ser el manifest ideològic del grup 
de joves dirigents que acabàvem d’agafar les regnes del partit després de la llarga 
hegemonia de la generació guanyadora del Congrés de Suresnes. I ho vaig fer, 
davant la sorpresa de molts i la crítica de molts altres, basant-me en la proposta 
del filòsof belga P. Van Parijs, segons la qual algú que es mor de gana no pot ser 
lliure, que desenvolupava l’anàlisi de Rawls sobre el paquet de béns bàsics que cal 
garantir a tothom en una societat justa. Però també em basava en el filòsof liberal 
Hayek, que defensava el deure moral del govern, en una societat lliure, de protegir 
els ciutadans contra les privacions greus mitjançant una renda mínima garantida. 
A més a més, vaig tenir en compte, per la meva formació acadèmica, els models 
econòmics d’equilibri general que requereixen, per assolir l’equilibri òptim, que en 
el mercat laboral els treballadors puguin triar, per a cada nivell de salari, si treba-
llen o no i quant treballen, la qual cosa només poden fer, òbviament, si la decisió 
sobre treballar està deslligada de la seva subsistència, ja que, d’una altra manera, 
no és una decisió lliure, el mercat deixa de ser eficient i tot l’edifici teòric sobre el 
qual es fonamenta aquesta part de l’economia s’esfondra. 
En aquell moment ja va ser una mica agosarat per part meva acostar el nou so-
cialisme a allò que, aleshores, amb prou feines reivindicaven moviments més a 
l’esquerra com ara els de la Xarxa Renda Bàsica, tot just constituïda. El context de 
la proposta era el debat sobre l’estat del benestar de la socialdemocràcia europea 
que, en l’època, girava entorn de les propostes del Nou Laborisme de Giddens i d’un 
Blair triomfant, anterior a la guerra de l’Iraq. 
No hi ha dubte que el pacte social assolit a Europa després de la segona guerra 
mundial és una de les millors construccions socials de la història. Es basava en un 
sistema polític democràtic i en dos pilars solidaris: un marc laboral que cercava 
l’ocupació plena alhora que establia la negociació col·lectiva entre els interlocu-
tors socials, com també un estat del benestar que, al seu torn, caminava sobre dos 
vectors complementaris: una gran assegurança universal davant dels riscos (salut, 
desocupació, jubilació, pobresa) i la garantia d’igualtat d’oportunitats (educació), 
tot plegat finançat de manera que hi contribuïa més qui més riquesa tenia, encara 
que el fes servir més qui més el necessitava. Aquest mecanisme reforçava la cohesió 
social i la igualtat real dels ciutadans/votants en establir procediments reglats i 
negociats de transferència de renda tant entre empresaris i treballadors (predistri-
bució) com entre rics i pobres (redistribució).
Els qüestionaments a aquest pacte social, situats minoritàriament en el liberalis-
me hayekià (pel paper preponderant atorgat a l’estat) i en el comunisme extrem 
(perquè no qüestionava la propietat privada dels mitjans productius sinó que es 
pactava amb els seus amos), van començar a prendre embranzida durant els anys 
vuitanta després de les victòries electorals de Margaret Thatcher al Regne Unit i 
Ronald Reagan als Estats Units, amb les crítiques al seu cost excessiu en relació 
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amb els resultats obtinguts. És a dir, sense discutir el fi, es criticava l’eficàcia dels 
mitjans utilitzats tant per les empreses com per la societat, enfront d’una teòrica su-
perioritat tècnica d’altres mecanismes privats alternatius. Sobre aquesta suposada 
carestia excessiva (malbaratament) del que és públic, es va basar tota una ofensiva 
per reduir impostos i, principalment, per aplanar-ne la progressivitat a l’empara 
dels primers passos en la globalització, sobretot de la llibertat de moviment inter-
nacional de capitals.
El segon esglaó en la crítica, a partir d’aquí, se centrava a qüestionar un altre punt 
essencial del model: la seva capacitat redistributiva. Si ja no era cert que paguessin 
més els que més tenien, tampoc no ho era que els programes arribessin a qui més 
els necessitava. I quan sí que hi arribaven, estaven dissenyats de manera que els 
beneficiaris es veien atrapats a romandre en la trampa de la pobresa més que no 
pas a bregar per escapar-ne. Algú va arribar a dir que tot l’estat del benestar no era 
sinó una immensa redistribució de rendes entres les classes mitjanes, de les quals 
estaven exclosos, a la pràctica, tant els més rics com els més pobres. Totes dues crí-
tiques tenien un punt de realitat i el fet de no reconèixer-ho, enrocats en la defensa 
tancada dels instruments, tot oblidant els fins, va fer que una part important de la 
socialdemocràcia europea, afligida pel que vaig anomenar la «síndrome del pont 
sobre el riu Kwai», s’allunyés de la percepció majoritària dels ciutadans.
D’una manera creixent, els grans patrimonis, les herències, les rendes procedents 
del capital i les elevades rendes del treball corresponents a empresaris o alts direc-
tius anaven trobant la via legal per quedar fora de la progressivitat de l’IRPF, que es 
concentra cada vegada més en les rendes mitjanes del treball dependent.
D’altra banda, s’anaven acumulant evidències sobre dos fets: les polítiques de lluita 
contra la pobresa deixaven fora les noves formes d’exclusió social que han anat 
sorgint i, al mateix temps, un nombre creixent de beneficiaris d’aquests programes 
ho eren de manera permanent. Des d’aquesta realitat, que generava una resistència 
cada vegada més gran a aquestes formes de solidaritat social ineficient, cal enten-
dre un dels principis del Nou Laborisme: l’estat té l’obligació de sostenir qui no pot 
fer-ho i d’ajudar aquell que sí que pot i necessita un cop de mà. Però el beneficiari 
d’aquesta ajuda té l’obligació d’aprofitar-la d’una manera adequada.
És en aquest context de doble qüestionament del model quan apareix el que l’any 
1997 vaig anomenar «la rebel·lió dels rics», la protesta articulada d’aquestes capes 
socials que perceben que la seva contribució individual a la societat a través dels 
impostos és superior a allò que perceben en forma de béns i serveis públics, fona-
mentalment, perquè els seus nivells de renda els permeten de fer servir l’alterna-
tiva privada. Per això, exigeixen aprimar l’estat i rebaixar la càrrega fiscal pròpia, 
alhora que demanen limitar, o fins i tot reduir, els nivells de cohesió i de solidaritat 
assolits, sobretot perquè no han servit, a parer seu, per als objectius perseguits.
Aquesta ofensiva contra l’estat del benestar va córrer paral·lela a la profunda des-
regulació del funcionament de les relacions laborals, que va afeblir la capacitat 
negociadora dels treballadors, enmig d’una economia en profunda transformació 
com a conseqüència de l’acció conjunta de dos vectors de gran força: la globalitza-
ció de l’economia i la intensa revolució tecnològica impulsada per la digitalització. 
De manera progressiva, però imparable, la deterioració del mercat laboral –tem-
poralitat, atur estructural elevat (tant tecnològic com no), rebaixes salarials, falsos 
autònoms, etc.– ha fet sorgir als països desenvolupats un fenomen impensable fa 
algunes dècades: els treballadors pobres. És a dir, el fet de tenir feina avui ja no és 
una garantia contra l’exclusió social.
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Durant dècades, el model europeu (i, en menor mesura, el nord-americà) permetia 
repartir el creixement econòmic a través d’aquests dos canals paral·lels: un mercat 
de treball equilibrat entre empresaris i treballadors, i un estat del benestar que 
redistribuïa salari social en forma de béns públics equitatius. El desmantellament 
progressiu de tots dos mecanismes en les últimes dècades, sobretot amb la crisi 
financera del 2008 com a excusa, ha provocat una desigualtat creixent en aquelles 
societats que, fins ara, es vantaven d’un elevat nivell de cohesió social que servia 
d’argamassa a uns sòlids sistemes democràtics. Potser aquesta desigualtat social 
alimenta la desafecció ciutadana a les institucions i el sorgiment del populisme; és 
una hipòtesi vàlida.
Finalment, en aquest repàs esquemàtic, la certesa actual que una robotització 
creixent en el mercat laboral i la introducció massiva de noves tecnologies digitalit-
zades afecta les qualificacions dels treballadors, les formes de treball, els esquemes 
retributius i, sobretot, la quantitat necessària de treball humà, tot plegat torna a 
posar en primer pla del debat públic si no ens trobem a l’inici d’un nou model social 
en què haurem de separar el treball de la subsistència humana. Dit d’una altra ma-
nera que recorda el que dèiem més amunt sobre els esquemes d’equilibri general: 
si volem aprofitar plenament totes les potencialitats que ofereixen a les nostres 
vides les noves tecnologies que coneixem i les que han de venir, hem d’establir 
rendes bàsiques universals que permetin de viure al marge de les rendes obtingu-
des per cadascú en un mercat laboral més flexible, divers i irregular que l’actual. 
En la societat més productiva i rica a la qual ens porten les noves tecnologies és 
possible, fins i tot convenient, que el treball ja no sigui l’única –potser ni tan sols 
la principal– font d’obtenció individual de rendes. Un ús socialment equitatiu dels 
avantatges de la tecnologia ens alliberaria, a la fi, del càstig bíblic de «guanyar el 
pa amb la suor del nostre front», alhora que permetria plantar cara a la desocupa-
ció tecnològica que, temporal o no, sorgirà durant la implantació de la tecnologia.
En les darreres dècades, les polítiques d’igualtat tradicionals han tocat sostre con-
ceptual en la mesura que han anat deixant fora del seu àmbit d’aplicació un nom-
bre creixent de col·lectius que, en situació de pobresa o en risc evident de caure-hi, 
no reuneixen les condicions i característiques necessàries per accedir a la protecció 
dels instruments vigents de garantia de rendes. Sobretot si, tot i ser individus po-
bres, per motius culturals conviuen sota el paraigua d’una família en la qual hi ha 
un altre perceptor de rendes suficients. Amb aquesta raó n’hi hauria prou per de-
fensar la implantació d’una renda bàsica de ciutadania, no per qüestions de justícia 
social, sinó en defensa de la llibertat individual per poder dur a terme el projecte 
de vida que cadascú decideixi.
Encara hi ha moltes resistències a la idea que algú tingui algun dret universal, cobri 
alguna cosa, de manera incondicional, sense trobar-se necessitat ni oferir res a can-
vi fora de tenir el títol jurídic de «ciutadà». Però no seria l’únic –ni el primer– dret 
incondicional de les nostres societats democràtiques. Una cosa tan important com 
ara el dret de vot no està condicionada a res més que ser un ciutadà inscrit en el 
cens electoral. De fet, la gran aportació històrica que va representar la Revolució 
Francesa, l’última expressió de la qual seria, sens dubte, la Declaració Universal 
dels Drets Humans de les Nacions Unides, és el fet de reconèixer drets iguals a tots 
els ciutadans, independentment de l’origen, la riquesa, la cultura, la raça o el sexe. 
Si tots tenim el mateix dret al pensament, la paraula, la reunió, la manifestació i el 
vot, per què no l’hem de tenir igualment a una subsistència garantida pel col·lectiu 
de ciutadans amb els quals mantenim lligams de fraternitat? Segurament aquest és 
un dels molts debats que la revolució tecnològica que ja està en marxa convertirà, 
d’aquí a poc temps, en obsolet. Mentrestant, encara hem de distingir entre els ins-
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truments condicionals (estat de necessitat), sotmesos a contrapartides (cercar fei-
na, formar-se, etc.) de lluita contra la pobresa (rendes mínimes, ingressos mínims), 
d’una banda, i aquest altre instrument incondicional que suscita un suport creixent 
(la renda bàsica), de l’altra.
Mirar d’assolir una transició pragmàtica des dels uns fins a l’altre serà una de les 
grans tasques del nostre temps. Aquest document pretén contribuir-hi amb una 
sèrie d’aportacions que resumeixo tot seguit.
José Moisés Martín analitza les noves formes de desigualtat i les noves polítiques 
que sorgeixen per afrontar-les. A Espanya, el mercat de treball, les polítiques fis-
cals poc redistributives i la vulnerabilitat davant del canvi tecnològic configuren 
un escenari en què la desigualtat i la pobresa es poden cronificar, tot superant la 
capacitat de l’estat social per mantenir la cohesió social. Aquest capítol ofereix una 
breu panoràmica del procés de transformació de les desigualtats a Espanya, amb 
els nous patrons de desigualtat que han anat apareixent (treballadors pobres, llars 
amb fills en situació de pobresa, etc.), com també del menú d’opcions que l’agenda 
pública fa servir per emprendre la tasca de mantenir i enfortir la cohesió social. 
Concretament, s’hi analitzen mesures com ara l’impost negatiu sobre la renda, el 
crèdit fiscal, la renda bàsica universal, la dotació universal des del naixement o fins 
i tot la proposta de feina garantida.
Tot seguit i amb el títol «Des de Stockton fins a Chicago i Nova York: altres labo-
ratoris de renda bàsica», Ana Berenguer reflexiona sobre diverses iniciatives als 
Estats Units que han començat a apostar per estudiar la renda bàsica davant l’in-
crement de la desigualtat i la polarització del mercat laboral, sobretot a les ciutats, 
que comencen a prendre posicions sense precedents. En destaca el programa pilot 
de Nova York que proporciona als ciutadans un nivell d’ingressos garantit, amb 
l’objectiu d’ajudar els participants en el programa a mantenir la feina i que puguin 
ajustar l’ús del temps entre el treball remunerat i la capacitació laboral o els pro-
grames educatius, per millorar les seves perspectives a llarg termini i els guanys 
futurs. Amb aquesta prova, a més, Nova York pretén impulsar el diàleg nacional i 
omplir els buits existents tant en recerca com en política als Estats Units i en altres 
països. Independentment de la forma que adopti la renda bàsica, davant dels reptes 
que planteja la nova economia, un ingrés bàsic hauria de ser incondicional i pro-
porcionar un salari mínim per mitigar la inseguretat dels ingressos quan hom perd 
la feina o es retalla la jornada laboral.
El capítol tercer, elaborat per José Antonio Noguera, fa un balanç sobre la situació 
actual i els reptes de futur de les rendes mínimes a Espanya. Per a això, ofereix una 
panoràmica del context en què sorgeixen aquests programes, l’evolució que han 
tingut, els problemes de disseny i implementació, i els resultats obtinguts en funció 
de l’impacte sobre la pobresa. Malgrat l’expansió sostinguda durant trenta anys, 
els programes de rendes mínimes majoritàriament continuen sent insuficients per 
reduir d’una manera substancial l’elevada taxa de pobresa a Espanya, i no hi ajuda 
gaire el fet que hi hagi dinou programes amb regulacions i nivells de generositat 
ben diferents. El que es planteja, doncs, és la necessitat d’una reforma del sistema 
de garantia de rendes que vagi cap a una autèntica renda garantida. Amb les refor-
mes recents de les rendes mínimes d’algunes comunitats autònomes ja s’estan fent 
alguns dels passos que calen en aquesta direcció.
Continuant amb la situació a Espanya, al capítol següent Belén Santa Cruz analitza 
la iniciativa legislativa popular que defensava una prestació d’ingressos mínims, 
registrada al Congrés dels Diputats el 21 d’abril de 2015 pels sindicats CCOO i UGT, 
amb el suport de 700.000 firmes. Amb això s’obria un debat parlamentari en què 
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han participat experts de diversos àmbits, entorn de la renda mínima i altres qües-
tions, com ara un debat sobre altres alternatives com la renda bàsica i la necessitat 
de revisar el nostre mapa actual de protecció social.
Per la seva banda, Daniel Raventós centra el seu capítol en la renda bàsica (in-
condicional) tot parant atenció a dues qüestions essencials: és justa?, i és viable? 
S’hi aborda sobretot la relació de la renda bàsica amb la llibertat, ja que només la 
independència material que s’aconseguiria a través d’una renda bàsica donaria a 
l’individu les possibilitats reals per ser totalment lliure. A més a més, inclou una 
proposta de finançament de renda bàsica a Espanya a partir de l’IRPF per a una 
quantitat igual al llindar de pobresa per a totes les persones que hi resideixen.
El capítol següent, de J. Ignacio Conde-Ruiz, desenvolupa el problema que instru-
ments com la renda bàsica o la prestació d’ingressos mínims tenen sobre els incen-
tius. A partir de l’efecte positiu que tant la renda bàsica universal com la prestació 
d’ingressos mínims poden tenir en el benestar de la persona que les percep o en la 
lluita contra la pobresa del país que les implementa, aquest capítol explora els efec-
tes de totes dues mesures sobre l’oferta laboral, els costos de finançament respec-
tius o els problemes que poden sorgir en englobar-les en el context internacional, 
on les economies estan cada vegada més integrades pel fenomen de la globalitza-
ció, amb un alt grau de llibertat de moviment tant de treballadors com de capital.
Luis Ayala i Milagros Paniagua continuen amb una anàlisi sobre els complements 
salarials, una de les propostes que tenen més protagonisme en el debat sobre com 
garantir una renda a tota la societat. El capítol identifica les característiques princi-
pals dels complements salarials a partir de la revisió dels dissenys tant proposats en 
la literatura com als països on més s’han desenvolupat; s’hi revisen diverses expe-
riències de complements salarials, amb una atenció especial als sistemes dels Estats 
Units i del Regne Unit, i es resumeix l’evidència coneguda per a Espanya, inclosos 
els intents de simulació d’aquestes polítiques que s’han tirat endavant.
I respecte a la relació de la renda bàsica amb el canvi tecnològic, Manuel Alejandro 
Hidalgo explica que la quarta revolució tecnològica representa una sèrie de canvis 
en els modes de producció –i, per tant, en les relacions laborals– que exigeixen 
noves mesures de protecció social. Malgrat que no hi ha perspectives que hagi 
d’haver-hi desocupació tecnològica, el canvi tecnològic sí que sembla causar un 
augment de la polarització salarial i de la desigualtat. Per això, i amb aquestes 
perspectives, el debat sobre una renda bàsica universal ha cobrat interès tant en 
l’àmbit acadèmic com en el no acadèmic.
Finalment, en l’últim capítol incloc una proposta concreta d’un crèdit fiscal uni-
versal: una renda garantida que asseguri el nivell mínim d’ingressos necessari per 
satisfer les necessitats més bàsiques de qualsevol individu. Aquesta proposta par-
teix del reconeixement que al nostre sistema ja tenim un ingrés mínim definit en 
el mínim personal i familiar de l’IRPF, que ens serveix de referència per establir la 
renda mínima garantida, que es resta a la quota de l’impost (ingrés per tipus impo-
sitiu). La proposta ha d’anar acompanyada d’una aproximació gradual de les altres 
prestacions a aquest nivell mínim.

Jordi Sevilla



9Nova desigualtat a Espanya i noves polítiques per afrontar-la

Resum

1 Nova desigualtat a Espanya
i noves polítiques per 
afrontar-la

Resum

José Moisés Martín 
Carretero 
Professor d’Economia 
i Emprenedoria de la 
Universitat Camilo 
José Cela
Director de Red2Red 
Consultores

Paraules clau: 
desigualtat, 
precarietat, pobresa, 
redistribució, 
polítiques, 
digitalització, ingrés 
mínim, transferències 
condicionades.

A Espanya, el mercat laboral, les polítiques fiscals poc redistributives i la 
vulnerabilitat davant del canvi tecnològic configuren un escenari en què 
la desigualtat i la pobresa poden arribar a cronificar-se i superar, així, la 
capacitat de mantenir la cohesió social que té l’estat del benestar. Davant 
d’aquesta realitat, han sorgit una sèrie de mesures de caràcter polític i 
econòmic per enfortir la cohesió i lluitar contra la pobresa que han anat 
guanyant pes en el debat públic. Aquest capítol fa una breu panoràmica del 
procés de transformació de les desigualtats a Espanya, dels nous patrons 
de desigualtat que han anat sorgint (treballadors pobres, llars amb fills en 
situació de pobresa, etc.), i també del menú d’opcions que l’agenda pública 
té damunt la taula a l’hora de portar a terme la tasca de mantenir la cohesió 
social i, fins i tot, d’enfortir-la.
De manera complementària a les reformes del sistema social contributiu i 
a l’estat del benestar, s’han desenvolupat diferents estratègies d’ingressos 
condicionats, com ara les rendes mínimes d’inserció o els ingressos mínims 
garantits. Aquest capítol analitza, concretament, mesures com ara l’impost 
negatiu sobre la renda, el crèdit fiscal, la renda bàsica universal, la dotació de 
capital universal des del naixement i, fins i tot, la proposta de feina garantida. 
Convé reflexionar per conèixer aquestes mesures i determinar quina s’adapta 
més bé a les condicions econòmiques, socials, polítiques i culturals del 
nostre país. La pregunta decisiva que ens hem de fer és si posar en marxa 
aquestes polítiques ha de servir per complementar o bé substituir la reforma 
necessària del nostre estat del benestar.

Destacats:
1. Un dels canvis més decisius que han experimentat les condicions socials  
 al nostre país és el que s’ha produït en l’estructura generacional de la  
 pobresa.
2. El sistema fiscal espanyol, per comparació als dels països del nostre  
 entorn, és un dels que genera menys redistribució.
3. La digitalització de l’economia és un factor multiplicador de la desigualtat,  
 perquè fa que la productivitat es concentri en molt poques empreses,  
 i apareguin els fenòmens de la polarització i la flexibilització del mercat  
 de treball.
4. L’experiència internacional indica que els programes de transferències  
 condicionades poden ser molt reeixits.
5. Cal portar a terme una reforma en profunditat del sistema de protecció  
 social espanyol per tal d’adequar-lo a les noves necessitats socials  
 i econòmiques.
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1. Introducció
En els darrers anys, hem vist com el tema de la desigualtat econòmica irrompia 
en l’opinió pública; particularment, als països que van patir més la crisi financera 
internacional, com ara Espanya. L’evidència empírica indica que assistim a un nou 
patró de generació de desigualtats, vinculat al canvi tecnològic, en el qual les polí-
tiques públiques i les institucions tenen un paper moderador important.
En el cas d’Espanya, el mercat laboral, les polítiques fiscals poc redistributives i la 
vulnerabilitat com a conseqüència del canvi tecnològic configuren un escenari en 
què la desigualtat i la pobresa d’una part de la població es podrien arribar a croni-
ficar, i aquest fet podria superar la capacitat de mantenir la cohesió que té el nostre 
estat del benestar.
Davant aquesta realitat, han sorgit una sèrie de mesures de caràcter polític i econò-
mic per enfortir la cohesió i lluitar contra la pobresa, les quals han guanyat pes en 
el debat públic com a possibles solucions davant el col·lapse de l’estat del benestar. 
Aquest capítol fa una breu panoràmica del procés de transformació de les desigual-
tats a Espanya, com també del menú d’opcions que l’agenda pública té damunt la 
taula per tal de mantenir la cohesió social i, fins i tot, enfortir-la en el context d’allò 
que cal considerar la nova normalitat. 

2. Les noves dimensions de la desigualtat a Espanya 
Afirmar que la crisi econòmica –ja no tan recent– ha deixat ferides obertes en l’eco-
nomia i la societat comença a ser un lloc comú en els debats públics. El tema de la 
desigualtat, que era poc freqüent fa menys d’una dècada, s’ha convertit, avui dia, 
en el cavall de batalla del debat social, de manera que és difícil que no estigui da-
munt la taula quan parlem del projecte de país que tenim. Les raons són evidents: 
el 2009 Pickett i Wilkinson van exposar a Desigualdad: un análisis de la infelicidad 
social que el problema fonamental de la desigualtat és la capacitat que té d’accen-
tuar altres problemes socials. Això significa que a les societats més desiguals hi ha 
més problemes de violència delictiva, malalties psicològiques, taxes d’abandona-
ment escolar, embarassos d’adolescents i, fins i tot, problemes nutricionals, com 
ara l’obesitat. A partir d’un nivell de renda determinat, les societats amb més des-
igualtats tendeixen a ser més problemàtiques. Per això, des del punt de vista ètic 
i polític, és raonable examinar quins són els determinants fonamentals d’aquesta 
desigualtat econòmica i social.
L’any 2014, amb la desigualtat ja instal·lada a l’agenda pública, l’economista fran-
cès Thomas Piketty va presentar el seu assaig El capital al segle xxi, en el qual exposa 
els principals elements que, a parer seu, vinculen el creixement de la desigualtat 
amb la dinàmica de les economies capitalistes. També hi explica una llei fona-
mental segons la qual la rendibilitat del capital tendeix a ser més elevada que el 
creixement econòmic de les societats, cosa que empitjora la distribució de la renda 
disponible. S’ha debatut molt sobre la utilitat i el realisme d’aquesta tesi de Piketty, 
i això ha provocat que hi hagués una nova fornada d’estudis sobre la desigualtat, 
entre els quals encara no s’aprecia amb claredat que hi hagi consens.
Les raons de la desigualtat són múltiples, i responen a les dinàmiques pròpies de 
cada societat. No existeix un únic model de desigualtat, sinó que depèn dels fac-
tors diversos que la provoquen. La visió tradicional interpreta que la desigualtat és 
fruit de tres factors: el desenvolupament tecnològic, la internacionalització de les 
economies i l’estructura institucional i de relacions de poder. No es tracta d’inter-
pretacions exclusivistes, sinó que totes tres, combinades, ofereixen diferents enfo-
caments per a una correcta aproximació al tema de la desigualtat.
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El principal corrent econòmic tendeix a considerar que el factor del desenvolupa-
ment tecnològic és el més important de tots. Així doncs, sembla demostrat que el 
foment de patrons de creixement basats en l’ús intensiu de la tecnologia tendeix a 
provocar una concentració dels guanys del creixement econòmic en les persones 
que, per la formació i les capacitats que tenen, poden incrementar la seva producti-
vitat més ràpidament amb aquestes tecnologies, mentre que les persones amb men-
ys formació o capacitats queden excloses d’aquests guanys. Aquest és l’enfocament 
que tenen diversos estudis del Fons Monetari Internacional (2017) o economistes 
com Acemoglu (2002), Card (2002) i Autor et al. (2003), com també molts altres 
estudiosos de la desigualtat.
No obstant això, el desenvolupament tecnològic i l’impacte que té en la desigualtat 
no s’haurien d’absolutitzar. Societats amb un grau de desenvolupament tecnològic 
elevat, amb economies basades en el coneixement, poden assolir avenços notables 
en matèria de cohesió social. És més, segons Castells i Himanen (2010), el creixe-
ment de l’economia de la informació està vinculat, indissociablement, al foment 
de la igualtat i la cohesió social, i, en el fons, n’és un dels factors d’èxit, tal com 
demostren les economies nòrdiques. De fet, l’estructura institucional és un aspec-
te fonamental a l’hora d’entendre de quina manera el desenvolupament tecnolò-
gic pot oferir resultats diferents en matèria d’equitat social (Coatsworth, 2008), 
fins al punt que avui dia es pot parlar d’enfocaments complementaris o, fins i tot, 
que competeixen entre ells a l’hora d’intentar entendre l’augment de la desigualtat 
(Kristal i Cohen, 2017). 
Adoptar un enfocament pluralista respecte de les fonts de la desigualtat, doncs, es-
devé un dels elements d’èxit a l’hora de fer polítiques per abordar i corregir aquesta 
desigualtat. 
Partint d’aquest doble enfocament, examinarem breument la caracterització de la 
desigualtat econòmica a Espanya, que respon tant a criteris de desenvolupament 
tecnològic com de desenvolupament institucional.
En l’última dècada, Espanya ha experimentat un fort increment dels nivells de des-
igualtat, fins al punt que ha arribat a ser el país de la Unió Europea on la desigualtat 
ha augmentat més. D’altra banda, això s’ha produït mentre el país es transformava, 
de manera que els condicionants de la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social 
han estat modificats substancialment al llarg de la darrera crisi i la recuperació 
subsegüent. Els factors clau a l’hora d’entendre l’evolució recent de les desigualtats 
a Espanya són quatre: la desigualtat al mercat laboral, la desigualtat generacional, 
la desigualtat fiscal i la desigualtat generada pel canvi tecnològic. 

2.1. Desigualtat laboral: accés a l’ocupació i als salaris
La principal font de renda de la població és el treball. Examinar l’accés a l’ocupa-
ció i la qualitat de del treball, doncs, és una de les claus que permeten explicar la 
desigualtat econòmica. No obstant això, a Espanya l’accés a una feina de qualitat 
i estable és molt desigual. Les taxes de desocupació van créixer de manera molt 
acusada durant la crisi i, malgrat la recuperació, encara són lluny dels nivells que 
havien assolit.
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Gràfic 1. Taxa d’atur, 2002-2018
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Font: Institut Nacional d’Estadística.

L’accés a l’ocupació és la primera font de desigualtat: una taxa d’atur elevada signi-
fica que una part important de la població no té accés a la principal font d’obtenció 
de rendes. Si, a més, tenim en compte les desigualtats que hi ha a l’hora d’accedir 
a un lloc de treball, topem amb la primera barrera: les dones, els joves i els aturats 
de més de 45 anys no qualificats són els col·lectius amb més dificultats per trobar 
feina. Aquest fet genera una desocupació de llarga durada que suposa un veritable 
obstacle per accedir a feines dignes i de qualitat.
Al mateix temps, l’accés desigual a l’ocupació provoca una participació desigual 
en els salaris: la crisi ha generat també un increment de la desigualtat salarial, 
mesurada a partir de l’índex de Gini salarial. El fort augment de la desigualtat sa-
larial és degut, fonamentalment, a l’evolució desigual de les rendes salarials, que 
va castigar particularment les rendes salarials més baixes. D’aquesta manera, entre 
els anys 2008 i 2016, el decil amb salaris més baixos va perdre fins a un 15% de les 
rendes salarials, mentre que la situació per als decils mitjans i alts pràcticament no 
va variar, a excepció del decil 10, que va patir una pèrdua d’un 3% durant aquell 
mateix període.  

Gràfic 2. Evolució dels salaris reals per decil salarial, 
2008-2016 
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Aquest fenomen d’increment de les desigualtats salarials s’ha d’entendre com el 
resultat de dos factors: d’una banda, la reducció del salari per hora treballada, i, de 
l’altra, les condicions laborals desiguals en relació amb la precarietat laboral, que, 
de nou, han afectat la població amb una intensitat diferent. En un estudi publicat 
el 2017, Fernández Kranz (2017) va mostrar que la població de menys de 25 anys 
que accedia al mercat laboral per primera vegada l’any 2015 cobrava fins a un 33% 
menys que els joves que ho havien fet el 2008. D’aquest 33%, un 11% corresponia a 
una pèrdua de salari/hora, mentre que la resta era degut a la reducció del nombre 
d’hores treballades: els joves tenen una taxa de temporalitat i de parcialitat subs-
tancialment més elevada avui que l’any 2008, i, en tots dos casos, és molt superior 
a les taxes de temporalitat i parcialitat de la població de més edat. 
El resultat d’aquest procés de davallada dels salaris més baixos ha provocat un 
increment de la taxa de treballadors pobres, que són els que, tot i tenir una feina, 
es mantenen per sota del llindar de pobresa. L’any 2016, el 13% dels treballadors 
vivien per sota del llindar de pobresa, i Espanya era el tercer país de la Unió Euro-
pea amb la ràtio de treballadors pobres més elevada, després de Romania i Grècia. 
No es tracta, doncs, d’accedir a l’ocupació, sinó que el que cal, sobretot, és fer-ho 
en condicions de qualitat i seguretat. Des d’aquest punt de vista, el nostre mercat 
laboral està fallant de manera flagrant. 

2.2. Desigualtat generacional: la pobresa infantil i juvenil  
com a principal font de desigualtat
Un dels factors més determinants del canvi que han experimentat les condicions 
socials a Espanya és el que s’ha produït en l’estructura generacional de la pobresa. 
A l’inici de la crisi, les persones més grans de 65 anys constituïen un dels sectors de 
població amb una taxa de pobresa relativa més elevada. Avui dia, en canvi, són el 
sector poblacional amb una taxa de pobresa més baixa. Davant d’aquesta evolució, 
la pobresa infantil ha despuntat a Espanya com el problema principal de la des-
igualtat, que en els darrers anys de la recuperació ha afectat amb una contundència 
especial els menors de 30 anys.   

Gràfic 3. Taxa de risc de pobresa segons l’edat,  
2008-2017
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Font: Institut Nacional d’Estadística.

Aquest canvi de composició és un element important de transformació en la natu-
ralesa de la desigualtat al país, i és també un repte per al nostre estat del benestar: 



Nova desigualtat a Espanya i noves polítiques per afrontar-la14

al mateix temps que certifica l’èxit del sistema públic de pensions espanyol com a 
element corrector i de garantia de rendes un cop s’abandona el mercat de treball, 
assenyala les dificultats que tenim per abordar la desigualtat que apareix en les 
etapes inicials de la vida, amb greus conseqüències per a les trajectòries vitals de 
les persones. Un infant que creix en condicions de pobresa té més probabilitats 
d’abandonar els estudis, tendeix a tenir pitjors resultats acadèmics i creix en un 
context socioeconòmic que tindrà una influència important en el seu futur profes-
sional. L’obstacle principal per a la mobilitat social intergeneracional i, per tant, per 
a la igualtat d’oportunitats és la desigualtat en les etapes inicials de la vida. Segons 
un estudi de l’OCDE, a Espanya les famílies pobres no arribaran a formar part de 
la classe mitjana fins al cap de quatre generacions, una xifra que és inferior a la de 
la mitjana de l’OCDE, però que, en canvi, duplica les de països com ara Dinamar-
ca (OCDE, 2018). La presència d’infants a les llars incrementa el risc de pobresa, 
particularment a les llars amb un sol adult i un o més menors dependents, ja que 
quatre de cada deu infants estan en risc de pobresa. 

Gràfic 4. Taxa de pobresa relativa segons el tipus de llar, 
2017
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Font: Institut Nacional d’Estadística.

Avui, la pobresa a les etapes inicials de la vida es trasllada a les etapes juvenils: la 
desocupació juvenil i la precarietat en l’ocupació són la causa que la pobresa relati-
va dels més joves s’hagi incrementat més de deu punts entre el 2008 i el 2017, raó 
per la qual aquest és el grup poblacional que ha patit un increment més elevat de la 
pobresa relativa. En aquesta etapa vital, el factor fonamental de precarietat social 
és el mercat de treball. La temporalitat entre els joves és molt superior a la que hi 
ha entre treballadors adults. Gràcies a Felgueroso i Jansen (2018), sabem que la 
temporalitat és el canal principal a través del qual es va portar a terme l’ajust sala-
rial a Espanya durant els anys de la crisi, i aquesta temporalitat afecta sobretot els 
més joves. Els treballadors de menys de 30 anys representen el 16% de la població, 
però són el 33% dels treballadors amb contracte temporal. 
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Gràfic 5. Taxa de temporalitat per trams d’edat, 2018
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El resultat d’aquest procés és un diferencial greu entre els més joves i la resta de la 
població adulta en matèria de pobresa laboral. L’any 2015 un de cada quatre joves 
que treballava estava per sota del nivell de pobresa, una xifra que el 2016 continua-
va estant notablement per damunt de la mitjana del conjunt de la població. 

Gràfic 6. Evolució de la pobresa laboral a Espanya  
per tram d’edat, 2008-2016
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Precarietat elevada, salaris baixos i taxa de desocupació alta defineixen el present 
d’un sector de població que accedeix al mercat laboral en pitjors condicions que en 
altres moments de la nostra història recent. Aquesta combinació de la pobresa en 
la infància i la pobresa en les etapes inicials de la vida adulta és un repte important 
per a la cohesió social a mitjà i llarg termini, i cal tenir en compte que aquesta frac-
tura s’aguditza encara més si tenim en compte el gènere.

2.3. Desigualtat fiscal: ingressos i despeses poc redistributius 
Espanya s’enfronta amb el repte de reduir els impactes de les bretxes socials –ge-
nerades a partir d’una determinada concepció del mercat– amb els mecanismes de 
redistribució de la renda i, particularment, a partir dels ingressos i de les despeses 
públiques. I és en aquest aspecte on hi ha l’última gran bretxa de la desigualtat al 
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nostre país: el sistema fiscal espanyol és un dels que generen menys redistribució. 
De fet, Espanya, juntament amb Itàlia, és un dels països de la Unió Europea en què 
el sector públic té menys capacitat de redistribució. 

Gràfic 7. Reducció de la desigualtat a través  
de transferències netes
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Les raons d’aquesta escassa reducció de les desigualtats cal anar a cercar-les en fac-
tors d’economia política: qui paga impostos i de quina manera, i com es decideixen 
les prioritats de la despesa pública. En relació amb els impostos, Espanya se situa 
per sota de la mitjana de la Unió Europea, fins a set punts del PIB, amb un sistema 
molt ineficient i poc progressiu. Segons un estudi de la FEDEA (Fundació d’Estu-
dis d’Economia Aplicada), a Espanya, a causa del pes dels impostos indirectes, els 
pobres paguen proporcionalment més impostos que la classe mitjana, i només els 
superen els més rics.

Gràfic 8. Impostos com a proporció de la renda bruta 
disponible, 2014
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En la mateixa línia, les despeses públiques que depenen dels pressupostos no es 
reparteixen fent un exercici de redistribució: d’acord amb les dades de l’OCDE, i 
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tenint en compte les transferències monetàries, el decil més pobre de renda rep a 
Espanya únicament el 4% de totes les transferències monetàries del sector públic. 

Gràfic 9. Transferències monetàries públiques per decil 
d’ingressos
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El resultat d’aquest exercici és que Espanya, juntament amb Itàlia, és el país de 
la Unió Europea amb menys transferències netes per al decil més pobre. D’acord 
amb els estudis de la Unió Europea, a Espanya tots els decils, llevat del més ric, 
reben més transferències netes que no pas les aportacions que fan, mentre que en 
altres països, com ara Finlàndia, Alemanya o Dinamarca, els contribuents nets al 
sistema comencen a partir de la classe mitjana, i, d’aquesta manera, els esforços de 
les transferències es concentren en les classes més empobrides (Comissió Europea, 
2017).
El motiu d’aquesta distorsió és el disseny del model de polítiques públiques espan-
yol, pensat per enfortir i assegurar la situació de les classes mitjanes, amb poca 
redistribució entre les persones més riques i les més pobres: la destinació dels fons 
per garantir la universalitat i la gratuïtat gairebé completa d’alguns serveis d’accés 
exclusiu per a les classes mitjanes i mitjanes-altes (com ara la despesa universi-
tària), el disseny del sistema de pensions –basat en una contributivitat molt poc 
progressiva– i l’absència de programes ben dotats contra l’exclusió social i la pobre-
sa, tot plegat mostra per on transita el nostre estat del benestar; un estat dissenyat 
per satisfer les exigències i les necessitats de les classes mitjanes, però que deixa de 
banda les necessitats de la població més afectada per la desigualtat. 

2.4. L’efecte de l’economia digital i el canvi tecnològic 
Com ja hem assenyalat, la digitalització de l’economia és un factor multiplicador de 
la desigualtat, i Espanya no és aliena a aquest factor. Quan el creixement econòmic 
es basa en el progrés tecnològic, està documentat que les persones amb més for-
mació i capacitació treuen més profit dels avanços nous, i incrementen així la seva 
participació en la renda.
D’aquesta manera, els guanys de productivitat que es concentren en les empreses 
més innovadores i els costos de l’adaptació del mercat laboral a les noves tecnolo-
gies –per exemple, l’automatització de l’ocupació– esdevenen un repte important 
pel que fa a la distribució de la renda i dels salaris.
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Si parem atenció a les dades dels estudis més importants que hi ha sobre aquest 
tema, l’automatització pot posar en risc els llocs de treball d’un percentatge de la 
població elevat que, segons les metodologies d’anàlisi emprades, oscil·la entre el 
10% i el 60% (ILO, 2008). Davant d’aquestes estimacions, cal assenyalar que, a 
llarg termini, s’espera que les noves tecnologies generin una quantitat de llocs de 
treball semblant a la dels que actualment destrueixen, si bé cal tenir present que 
no tota la població tindrà les capacitats i qualificacions necessàries per fer aquesta 
transició de manera efectiva (OCDE, 2016).
L’evidència empírica demostra que estem en un procés de polarització entre feines 
molt qualificades i feines molt poc qualificades, en el qual, a més, les feines que 
consisteixen a fer tasques rutinàries i repetitives tendeixen a desaparèixer (Fonseca 
et al., 2018). Aquest procés ja s’ha iniciat a Espanya (Lago, 2017), on observem 
una polarització entre treballadors qualificats i no qualificats. Així, d’acord amb 
Anghel, De la Rica i Lacuesta (2013), a l’efecte de la reducció dels salaris reals cal 
afegir-hi la polarització creixent del mercat de treball: les ocupacions que reque-
reixen tasques manuals –pintors, paletes o personal de neteja– augmenten la seva 
participació en la força de treball, i les que impliquen tasques rutinàries –serveis 
d’atenció al client, operaris de maquinària– la disminueixen, mentre que no s’ob-
serva cap variació destacable en les feines que requereixen un component abstracte 
més elevat, com ara les dels directius d’empresa o professionals tècnics i científics. 
De la mateixa manera, un estudi de Raquel Sebastián (2017) indica que l’impacte 
de la polarització es concentra en un increment dels llocs de treball en els trams 
salarials baixos (serveis personals, personal de neteja) i alts (directius, professio-
nals de l’enginyeria), i un descens de les ocupacions retribuïdes amb trams salarials 
mitjans (personal administratiu, treballadors industrials). En una situació en què 
l’augment dels llocs de treball se situa als dos extrems del ventall salarial, la des-
igualtat tendirà a créixer de manera estructural.
Juntament amb la polarització, un altre dels efectes directes de l’automatització i 
la irrupció de l’economia digital és la tendència a la flexibilització del mercat de 
treball. Allà on abans es podien trobar feines per a tota la vida, avui el mercat de 
treball es fragmenta, amb una intensitat laboral variable, i les fonts d’ingressos no 
sempre provenen de les mateixes tasques o serveis. Aquesta flexibilitat provoca 
també un elevat grau d’incertesa i un problema que afecta un sistema de protecció 
social que estava pensat per a una població amb contractes indefinits, per a tota la 
vida (Rodríguez, 2017). L’aparició de noves formes de treball, articulades al voltant 
de les plataformes digitals, és un repte important en matèria de regulació laboral i 
protecció dels treballadors, atès que aquestes encara no s’han caracteritzat del tot i 
els efectes que tenen sobre les condicions de vida dels treballadors mostren dèficits 
importants en matèria d’equitat social.
Així doncs, combinant aquestes tendències, podem assenyalar que la concentració 
de productivitat en mans de poques empreses, la polarització del mercat laboral i 
la seva fragmentació i flexibilització poden tenir efectes addicionals en relació amb 
les desigualtats. 

2.5. Un nou patró de desigualtat per a Espanya?
Tenint en compte aquests condicionants, la crisi econòmica i les transformacions 
productives generen un patró de desigualtat nou a Espanya: els treballadors po-
bres, les llars amb fills en situació de risc de pobresa i exclusió social, la dualitat i la 
polarització del mercat laboral constitueixen els elements clau d’un nou model de 
desigualtat econòmica i social que el nostre estat del benestar tradicional, vinculat 
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a trajectòries laborals estables i a forts elements contributius a través del sistema 
de pensions, no és capaç d’abordar.
Tal com assenyalàvem a la introducció d’aquest apartat, la dinàmica del mercat 
laboral i la relació que té amb el desenvolupament tecnològic s’articulen amb un 
sistema institucional deficient, amb poca capacitat redistributiva i de protecció de 
les persones en risc de pobresa i d’exclusió social. Des d’aquest punt de vista cal 
plantejar la reflexió sobre la necessitat d’abordar una reforma dels sistemes de 
protecció social. 

3. Les noves polítiques de lluita contra la desigualtat: 
menú d’opcions
Partint d’aquesta realitat, les idees en la línia de desenvolupar una sèrie de políti-
ques públiques noves destinades a la lluita contra la pobresa i la desigualtat han 
anat guanyant pes. En efecte, el sistema tradicional de protecció social, basat en la 
participació més o menys permanent al mercat laboral, està deixant de tenir sentit 
ara que una part de la població cada vegada més nombrosa es troba fora d’aquest 
mercat i que les feines estan fragmentades en el temps i en relació amb les tasques.
Així doncs, al llarg dels darrers anys, han anat apareixent diferents opcions per 
combatre la desigualtat creixent i per mantenir un grau de protecció social accep-
table, entre les quals esmentarem les següents: 

3.1. Reformes en el sistema social contributiu i en l’estat del benestar
La principal via d’atac de les noves realitats socials i polítiques ha arribat amb el 
reformisme de la tercera via, en el que s’ha anomenat l’«estat dinamitzador» (Mu-
las, 2011). Davant la incapacitat de l’estat d’oferir una protecció social adequada, 
aquest enfocament centra els esforços en una reforma del sistema del benestar, a 
partir d’una inversió social més elevada en la infància i la joventut, la implementa-
ció de polítiques actives d’ocupació, la creació d’incentius per a la integració al mer-
cat laboral i el trasllat de la despesa social de la classe mitjana cap a les persones 
més pobres. Aquest exercici inclou una reforma de les pensions i de les prestacions 
que, en termes distributius, afavoreixen més les rendes mitjanes i altes.
Aquests processos de transformació van guanyar pes durant la dècada passada; a 
la llum de l’impuls desenvolupat pel New Labour i encoratjat pel sociòleg Anthony 
Giddens (2006), es van configurar com una nova agenda social, particularment per 
a Europa. El punt de partida era una reconfiguració de les polítiques de protecció 
social per plantar cara a tres circumstàncies: la competència internacional creixent, 
la crisi fiscal dels estats del benestar i la necessitat d’afrontar els reptes de la socie-
tat del coneixement.
Els resultats d’aquest esforç modernitzador de l’estat social encara no s’han analit-
zat prou. En el cas d’Espanya, ha generat força resistències, i això n’ha modificat les 
capacitats de reforma (Del Pino et al. 2016). 

3.2. Sistemes d’ingressos condicionats:  
l’ingrés mínim i els programes de transferències condicionades
De manera complementària amb el model anterior, s’han desenvolupat diferents 
estratègies d’ingressos condicionats, com ara les rendes mínimes d’inserció o els 
ingressos mínims garantits. Aquest esquema de funcionament preveu que qualse-
vol persona que compleixi uns determinats criteris d’elegibilitat pot accedir a una 
renda mínima –variable en funció de les disposicions pressupostàries–, que es con-
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cedeix durant un període de temps i en unes circumstàncies concretes, com ara la 
recerca activa de feina, etc.
A Espanya, l’experiència se centra en la posada en marxa, en diferents comunitats 
autònomes, de sistemes d’ingressos mínims i rendes mínimes d’inserció, amb dota-
cions i resultats desiguals. 
L’experiència internacional mostra també èxits importants en els programes de 
transferències condicionades. En aquest sentit, se sol destacar l’èxit dels programes 
Bolsa Família del Brasil o Oportunidades de Mèxic, en els quals es vinculaven quan-
ties mensuals a accions d’inserció i de promoció, com ara l’assistència a l’escola 
dels infants de la família (Ceccini i Atuesta, 2017). Els programes de transferències 
condicionades a l’Amèrica Llatina s’han qualificat de molt positius, i fins a 18 països 
porten a terme iniciatives d’aquesta mena. 

Gràfic 10. Renda mínima condicionada als ingressos
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Font: Van Parijs i Vanderborght (2018).

El problema principal que plantegen els ingressos condicionats està relacionat amb 
el disseny que tenen; particularment, amb les condicions d’ingrés i amb els proces-
sos de sortida, ja que si aquesta sortida és massa brusca, pot generar un problema 
d’incentius. L’evidència d’alguns estudis empírics mostra que els sistemes de rendes 
mínimes no esdevenen un factor d’endarreriment en l’accés al mercat laboral, tal 
com assenyalaven De la Rica i Gorjón (2018) per al cas del País Basc. D’altra banda, 
la condicionalitat d’aquests ingressos i la manera d’avaluar aquesta condicionalitat 
són reptes importants. Finalment, els nivells de cobertura d’aquests sistemes de 
rendes d’inserció no són universals, i les dotacions pressupostàries tendeixen a ser 
clarament insuficients per als objectius que es plantegen (Malgesini, 2014). 

3.3. Els impostos negatius sobre la renda
L’impost negatiu sobre la renda és un model de transferències ideat inicialment 
per Friedman (1962) i Tobin (1967), que van imaginar que, fins a un determinat 
llindar d’ingressos, les persones haurien de rebre impostos negatius sobre la seva 
renda. Aquest impost implica que, per sota d’un llindar concret, una persona rep 
una aportació de l’estat –impost negatiu– mentre no arriba al llindar establert, a 
partir del qual comença a pagar impostos. La quantitat rebuda té relació amb la 
diferència entre la renda bruta d’aquella persona i el llindar establert. El mecanis-
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me original proposava de simplificar els altres sistemes de protecció social a partir 
d’aquest, per unificar totes les contribucions en un sol instrument.  

Gràfic 11. Impost negatiu sobre la renda
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Font: Van Parijs i Vanderborght (2018).

Hi ha diverses modalitats d’impostos negatius. Per exemple, poden anar adreçats 
exclusivament a les persones que ja tenen ingressos, encara que siguin molt reduïts; 
en aquest cas, funcionen com un complement de rendes, ja que per accedir-hi s’ha 
de presentar una declaració de la renda.
El crèdit fiscal és una fórmula extreta dels impostos negatius. Es tracta d’atorgar 
un crèdit fiscal a les persones que, tot i tenir feina, no aconsegueixen arribar a un 
llindar d’ingressos concret, de manera que, quan fan la declaració de la renda, dels 
impostos que han de pagar se’ls dedueix aquest crèdit, cosa que el fa equivalent a 
un complement salarial. Aquest és el model que se segueix als Estats Units a través 
del Crèdit tributari per ingrés del treball (EITC), que és el programa més important 
del país per donar suport a les famílies pobres. El govern federal complementa 
els ingressos dels treballadors més pobres per transferència, tenint en compte les 
seves circumstàncies personals i familiars particulars. Les quanties s’incrementen 
en els trams baixos i es van reduint a mesura que s’apropen al llindar superior fixat 
per a la cobertura. La principal virtut d’aquest programa és que, com que s’aplica 
exclusivament a les famílies que tenen alguna mena d’ingressos del treball, esdevé 
un incentiu important per treballar, encara que sigui en feines remunerades amb 
salaris baixos. 
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Gràfic 12. Crèdit tributari per ingrés del treball
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Font: Van Parijs i Vanderborght (2018).

En matèria de reducció de la pobresa de les persones treballadores, l’EITC és un 
programa reeixit. La seva principal limitació, però, rau precisament en el fet que 
no té capacitat per protegir les persones que no tenen cap mena d’ingressos. En re-
lació amb la gestió, també s’hi han detectat dificultats administratives, que són una 
barrera addicional per a les persones beneficiàries del programa (Crandall-Hollick 
et al., 2018).

3.4. La renda bàsica universal
La renda bàsica universal consisteix a atorgar una quantia fixa i universal a tots 
els ciutadans, amb independència del seu nivell de renda i del seu comportament. 
Aquest model ha estat experimentat de manera local a partir de programes socials, 
com ara el que es va implementar a Finlàndia entre el 2016 i el 2018, pendent encara 
de la presentació de conclusions, tot i que l’experiència més consolidada en el temps 
podria ser el Fons Permanent d’Alaska, pel qual els ciutadans reben una quantia pe-
riòdica en compensació per l’ús dels recursos naturals (Goldsmith, 2002). 

Gràfic 13. Renda bàsica
  Sense renda mínima        Amb renda mínima         Amb renda bàsica lliure d’impostos
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L’ingrés bàsic universal és una modalitat fàcil d’administrar que serveix per propor-
cionar ingressos bàsics de manera incondicional a tota la població. En els últims 
anys, des de la seva irrupció en el debat públic, ha passat de ser una proposta rela-
tivament marginal, situada als extrems de l’arc polític, a ser considerada una opció 
per part dels principals corrents de l’economia (Lowrey, 2018). No obstant això, la 
capacitat de finançar un programa d’aquesta magnitud s’ha posat en dubte, i hi ha 
alguna controvèrsia sobre l’impacte que pot tenir aquesta mesura en matèria d’in-
centius. Atès el caràcter introductori d’aquest capítol, deixarem per a la resta del 
llibre l’anàlisi detallada d’aquesta opció de política pública. 

3.5. Dotació de capital des del naixement
Anthony Atkinson, al seu llibre Desigualdad (2016), recull la proposta de Le Grand i 
Nissan (2000) i proposa una dotació de capital universal des del naixement. Aques-
ta dotació universal es podria invertir en estalvi, formació, la posada en marxa d’un 
negoci o, simplement, en consum. Es tracta d’una mesura pensada per compensar 
l’efecte de la desigualtat generacional i permetre iniciar la vida adulta amb unes 
condicions econòmiques més favorables.
L’objectiu de la mesura és afavorir la igualtat d’oportunitats a l’inici de la vida 
adulta, i ampliar, així, les possibilitats vitals de les persones. Ackerman i Alstott 
(2004) proposaven una xifra de 80.000 dòlars per als Estats Units, que seria de 
lliure disposició un cop s’arribés a la vida adulta. En aquesta modalitat, els autors 
assenyalen que, al final de la vida professional, s’hauria de reintegrar la dotació de 
capital al fons inicial, descomptant-ne els interessos.

3.6. Feina garantida
A la llista de noves propostes s’hi ha afegit la de la feina garantida. Consisteix a 
posar en marxa programes que concedeixen una ocupació, finançada pel sector pú-
blic, a les persones que s’han quedat sense feina. És, doncs, una política d’activació 
de l’ocupació que considera l’estat com a «ocupador d’últim recurs», en una lògica 
de manteniment de la plena ocupació. L’experiència més propera, en aquest sentit, 
és la proposta de feina garantida de l’Argentina. L’any 2016 Bernie Sanders la va 
incorporar a la seva plataforma, i es va generar així un debat intens sobre si era 
viable (Kim, 2018) i desitjable (Standing, 2018). 

4. Conclusions. Reforma o complement del sistema  
del benestar?
Cadascuna de les opcions que hem presentat en aquest capítol respon a propostes 
que, d’una manera o d’una altra, les forces polítiques han anat incorporant als seus 
respectius programes de polítiques públiques, en un context de reformulació de les 
polítiques de cohesió social.
Aquestes propostes són un reconeixement del col·lapse dels instruments tradicio-
nals de l’estat social, el qual, malgrat els diferents intents de reforma, no ha estat 
capaç de contenir l’augment de les desigualtats al nostre país. El desenvolupament 
del model econòmic espanyol ens fa preveure que la desigualtat es mantindrà en 
nivells elevats, particularment pel que fa a l’impacte de les noves tecnologies en un 
mercat laboral prou dualitzat i precaritzat per ell mateix. Davant d’aquesta realitat, 
sorgeix la necessitat d’emprendre una reforma profunda del sistema de protecció 
social actual per tal d’adequar-lo a les noves necessitats socials i econòmiques.
Els instruments nous que s’han presentat breument en aquest capítol responen 
a aquesta realitat. Espanya ha de reflexionar-hi amb l’objectiu de conèixer i de-
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terminar quin s’adapta millor a les condicions econòmiques, socials, polítiques i 
culturals del país. La qüestió decisiva que hem de resoldre és si el fet de posar en 
marxa aquestes polítiques complementa o bé substitueix la reforma necessària de 
l’estat del benestar actual, de manera que puguem establir una agenda de canvi 
prou ambiciosa per contribuir amb èxit a la reducció de les desigualtats socials, la 
pobresa i l’exclusió social, i, per tant, al manteniment de la cohesió social en l’època 
de l’economia digital.
Per aconseguir-ho, hem de partir de les evidències i les diferents experiències que 
ja s’han portat a terme. En aquest capítol, n’hem intentat destacar algunes de les 
més rellevants, com ara els programes condicionats i de rendes mínimes, els crèdits 
fiscals o els experiments en matèria de renda bàsica. Aprendre les lliçons que ens 
donen i establir mecanismes que permetin un disseny adequat dels instruments i 
de les polítiques públiques pot fer la diferència a l’hora d’implementar polítiques 
reeixides. 
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Davant l’increment de la desigualtat i l’avanç tecnològic que polaritza el 
mercat laboral, diverses iniciatives als Estats Units han començat a apostar 
per estudiar la renda bàsica, especialment les administracions locals de 
les ciutats, que estan prenent posicions sense precedents. En destaca 
el programa pilot de Nova York, que proporciona als ciutadans un nivell 
d’ingressos garantit amb l’objectiu d’ajudar els participants en el programa 
a ajustar l’ús del temps entre el treball remunerat i la capacitació laboral o 
els programes educatius, per millorar les seves perspectives a llarg termini i 
els guanys futurs. Amb aquesta prova, a més, Nova York pretén impulsar el 
diàleg nacional i omplir els buits existents tant en el camp de la recerca com 
en el de la política als Estats Units. Independentment de la forma que adopti 
la renda bàsica, davant dels reptes que planteja la nova economia, un ingrés 
bàsic hauria de ser incondicional i proporcionar un salari mínim per mitigar 
la inseguretat econòmica quan hom perd la feina o es retalla la jornada 
laboral.

Destacats:
1. Diversos grups a la ciutat de Nova York treballen amb institucions  
 privades, acadèmiques i sense ànim de lucre per implementar solucions  
 que augmentin la seguretat econòmica dels treballadors amb baixos  
 ingressos i capacitar-los per millorar les seves opcions laborals i de vida.
2. El corrent més recent de la renda bàsica universal és que no hauria de ser  
 universal sinó una política més, dins una sèrie de mesures encaminades a  
 garantir un ingrés mínim per als treballadors pobres.
3. Davant l’actual administració federal republicana, les ciutats troben  
 que han d’agafar la iniciativa i comencen a prendre decisions sense  
 precedents.
4. Un programa pilot de renda bàsica a Nova York podria impulsar el diàleg  
 nacional i omplir els buits existents entre el camp de la recerca i el de la  
 política als Estats Units.
5. La proposta més estesa és finançar la renda bàsica a través de nous  
 impostos o fluxos d’ingressos com ara la taxa Tobin o models de propietat  
 pública, més que no pas augmentar els impostos progressius sobre els  
 ingressos.
6. Independentment de la forma que adopti la renda bàsica, davant  
 dels reptes que planteja la nova economia, un ingrés bàsic hauria de ser  
 incondicional i proporcionar un ingrés mínim per mitigar la inseguretat  
 econòmica quan hom perd la feina o es retalla la jornada laboral.

Des de Stockton fins  
a Chicago i Nova York: 
altres laboratoris  
de renda bàsica2
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1. Introducció: anys de transformació econòmica
La ciutat de Nova York experimenta un auge demogràfic i econòmic sense prece-
dents. Hi viuen més de quatre milions i mig de treballadors i es preveu que la po-
blació arribi als nou milions d’habitants en les pròximes dues dècades. No obstant 
això, els beneficis de la recuperació econòmica s’han distribuït de manera desigual 
en la societat. 
Les causes d’aquesta desigualtat són moltes. Algunes de les manifestacions més 
perverses de la globalització, com ara la concentració empresarial derivada del 
poder creixent de les grans empreses, han fet que els beneficis del boom econòmic 
no sempre hagin arribat als treballadors. Al mateix temps, els mercats laborals han 
trigat a respondre a l’entrada de la Xina com a gran potència econòmica, que ha 
reduït els guanys dels treballadors a les indústries afectades. A això hem d’afegir-hi 
l’afiliació cada vegada més baixa als sindicats, la qual cosa erosiona el poder de 
negociació dels treballadors.
I, finalment, el canvi tecnològic. L’avanç tecnològic ha augmentat la productivitat 
dels treballadors altament qualificats, amb la polarització consegüent del mercat 
laboral. La robòtica industrial ja ha començat a erosionar l’ocupació i els salaris. En 
el període 1990-2007, per cada robot o tecnologia de substitució de mà d’obra que 
es va introduir, 6 treballadors van perdre la feina als Estats Units. 
La conseqüència de tot plegat és que el creixement de l’ocupació d’ençà de la reces-
sió del 2008 s’ha concentrat en feines d’alta i baixa remuneració, de manera que 
la classe mitjana ha anat minvant. El creixement dels salaris ha tingut lloc sobretot 
en les feines tradicionalment ben remunerades (com ara la gestió i la informàtica). 
Al mateix temps, les feines de salaris baixos (com ara els venedors o els auxiliars 
sanitaris) han augmentat exponencialment, però estan més mal remunerades que 
abans de la recessió. Per tant, el risc dels treballadors de Nova York de caure en la 
pobresa és massa elevat, ja que cada any una cinquena part dels treballadors cauen 
en nivells de pobresa i precarietat. El 2018, prop d’un milió de novaiorquesos, tot 
i tenir feina, havien d’afrontar dificultats econòmiques i corrien el risc d’entrar i 
sortir de la pobresa segons la feina i altres circumstàncies. Això vol dir que parlem 
d’un de cada tres dels treballadors de la ciutat.
La precarietat econòmica que pateixen els treballadors d’ingressos baixos repercu-
teix en el seu benestar físic i social. Més de la meitat dels treballadors d’ingressos 
baixos manquen d’aliments i d’altres béns essencials com és l’atenció mèdica. Un de 
cada cinc treballadors d’ingressos baixos a la ciutat de Nova York sovint es queda 
sense menjar o es preocupa per si li’n mancarà. Igualment, un de cada cinc s’ha vist 
privat d’algun subministrament a causa de no haver pagat el rebut corresponent i 
un de cada quatre sovint té dificultats per arribar al final del mes.
Aquesta precarietat no és deguda exclusivament als salaris baixos. La subocupació 
i els acords de treball inestables són una font important de precarietat econòmica. 
Per exemple, molts dels treballadors d’ingressos baixos (prop del 60%) treballarien 
més hores si ho poguessin fer.
Al mateix temps, l’augment de la prosperitat en tota la ciutat ha fet apujar el cost 
de la vida. Quasi tots els treballadors d’ingressos baixos (el 80%) destinen més 
d’una tercera part dels seus ingressos al lloguer de la casa on viuen. Aquests nivells 
de càrrega de la renda deixen els treballadors d’ingressos baixos sense el capital 
necessari per acumular riquesa. El 13% dels treballadors d’ingressos baixos són 
propietaris d’una casa, per comparació al 38% dels treballadors que ingressen més. 
Més de la meitat d’aquests treballadors no tenen cap patrimoni.
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Malgrat aquestes dificultats per subsistir, aproximadament la meitat dels treballa-
dors d’ingressos baixos no es beneficien de cap programa d’assistència pública. No 
obstant això, la reforma del sistema de seguretat social als Estats Units és un debat 
extremadament difícil d’abordar, entre altres coses perquè les mesures oficials no 
revelen la gravetat del problema. La taxa de desocupació a Nova York a l’inici del 
2019, per exemple, era del 4%, la més baixa des del 1976, quan es van començar 
a recollir les dades a escala local. Però el càlcul de la taxa de desocupació és im-
perfecte i no té en compte la situació de moltes persones. Segons la definició de 
l’Oficina d’Estadístiques d’Ocupació (Bureau of Labor Statistics), la taxa d’atur es 
calcula com el percentatge de persones desocupades que formen part actualment 
de la població econòmicament activa. Per ser part de la població activa, una perso-
na ha d’estar ocupada, haver treballat almenys una hora la setmana anterior o bé 
haver cercat feina en les últimes quatre setmanes. Aquest càlcul deixa fora aquelles 
persones que volen treballar, però com que no tenen feina, no se’ls considera part 
de la població activa. Aquestes persones no figuren en el càlcul perquè han deixat 
de cercar feina; segons les estimacions, són més de 600.000 els treballadors a Nova 
York que n’han deixat de buscar perquè pensen que no en trobaran.
El futur no és esperançador, ja que l’automatització i el canvi tecnològic, que són 
l’arrel de la desigualtat actual, continuaran fent via. Per mantenir-se competitives a 
escala mundial, les grans empreses adopten noves tecnologies que tenen un impac-
te en les funcions laborals, els nivells d’ocupació i les habilitats dels treballadors. 
No és probable que a curt termini els robots substitueixin completament els éssers 
humans, però algunes tasques s’estan encomanant a algoritmes i robots. Els econo-
mistes defineixen la majoria de les feines que són més vulnerables a l’automatitza-
ció com ocupacions de rutina. Encara que no es tracta d’una substitució laboral del 
100%, aquests canvis seran dràstics per a la força laboral. 
En aquest entorn de transició econòmica que ja començava a aflorar el 2016, m’afe-
geixo a l’administració de la ciutat de Nova York com a part de l’equip de desenvo-
lupament econòmic i per liderar l’avaluació de les polítiques i intervencions. 

2. El nou pensament econòmic:  
un ventall de solucions per al desenvolupament econòmic
La teoria econòmica suggereix que, en aquest context, per garantir un creixement 
inclusiu a llarg termini, els governs han d’invertir en mesures de desenvolupament 
econòmic tradicionals com la capacitació dels treballadors i, al mateix temps, re-
flexionar sobre la idoneïtat del contracte social. Les respostes polítiques a aquests 
canvis es divideixen en tres categories. La primera àrea de polítiques són canvis es-
tructurals en la governabilitat del mercat; aquestes polítiques inclouen la regulació 
dels monopolis, el comerç i el govern corporatiu, de manera que permeten d’influir 
en l’adopció de noves tecnologies per part de les empreses, o fins i tot alterar-les. 
Aquesta àrea, però, en gran manera cau fora de la capacitat de control dels governs 
municipals.
En segon lloc, la política industrial inclou mesures com ara atreure indústries d’al-
ta productivitat i capacitar els treballadors perquè tinguin habilitats rellevants. 
Aquestes iniciatives no són noves als Estats Units, ja que fa anys que les adminis-
tracions inverteixen en la promoció de la capacitació dels treballadors. Les inter-
vencions poden mirar d’aprofitar les tendències actuals de manera productiva i 
inclusiva. Tanmateix, les dades suggereixen que no és probable que les empreses 
tornin a capacitar els seus treballadors, de manera que cal continuar les polítiques 
en aquest àmbit. Per exemple, en l’últim any el 70% dels empleats no va rebre cap 
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mena de capacitació professional per part de les empreses. El 25% de les empreses 
nord-americanes diuen que probablement no tornaran a capacitar el seu personal 
en el futur pròxim.
L’últim grup de polítiques són d’enfocament social, amb l’objectiu de donar suport 
als perjudicats per aquest context econòmic. Entre aquestes opcions hi trobem la 
renda bàsica.
Les administracions de signe demòcrata i organitzacions de la societat civil han 
començat a explorar en privat i en públic diverses opcions davant la incertesa del 
futur del treball, sobretot en relació amb la reconfiguració dels llocs de treball i el 
contracte social americà per adaptar-los a la realitat econòmica actual i futura.
El tret de sortida oficial per consolidar el debat en el Partit Demòcrata el va fer 
Barack Obama l’estiu del 2018, al discurs que va fer a la conferència anual de la 
Fundació Nelson Mandela celebrada a Sud-àfrica. Obama hi va exposar la necessi-
tat d’un pensament imaginatiu, tot esmentant idees potencials com són les feines 
garantides, la renda bàsica i una setmana laboral reduïda, dins una llista de possi-
bles polítiques públiques. Ho va dir ben clar: «Una feina no tan sols és una manera 
de guanyar diners», després d’esmentar l’amenaça que representen les noves tec-
nologies per als llocs de treball. «[Una feina] proporciona dignitat, estructura, un 
sentiment de pertinença i un propòsit. Per tant, haurem de tenir en compte noves 
maneres de reflexionar sobre aquests problemes, com ara un ingrés universal, la 
revisió de la setmana laboral, com capacitem de nou els nostres joves o com fem 
que tots esdevinguem empresaris en un nivell o altre».
Recentment alguns polítics demòcrates, en la cursa per la candidatura a presidir 
el partit, han fet propostes que eixamplen el contracte social. Els senadors Cory 
Booker, Bernie Sanders i Kirsten Gillibrand van presentar la idea d’una garantia 
federal d’ocupacions. És a dir, amb aquesta iniciativa el govern es comprometria a 
contractar treballadors a l’atur tot actuant com a ocupador d’últim recurs.
Uns altres, com ara el senador Mark Warner, promouen la portabilitat dels beneficis 
socials per als treballadors temporals propis de la nova economia, exemplificats 
mundialment per mitjà dels treballadors d’Uber. Els contractes laborals d’aquests 
treballadors no inclouen les prestacions que tenen els treballadors tradicionals.
Altres solucions giren entorn d’augmentar els ingressos entre la classe treballadora 
i els residents pobres tot canviant l’estructura del mercat. Per exemple, hi ha unes 
vagues propostes de desregulació del sector privat. D’una manera més concreta, la 
senadora de Massachusetts Elizabeth Warren va anunciar un pla perquè els treba-
lladors ocupin llocs als consells d’administració de les empreses.
Altres idees proposen l’expansió del contracte social en forma de renda. Alguns 
activistes contra la pobresa advoquen per una assignació pels fills (diners en efec-
tiu per a les famílies amb nens petits). Potser la que té més suport en general és 
una reforma i ampliació del crèdit tributari per ingrés del treball (EITC). Aquesta 
és l’ajuda social més freqüent que reben els treballadors d’ingressos baixos, i es 
percep anualment en la devolució d’impostos. L’EITC, però, no es va dissenyar per 
donar suport a les llars més necessitades, sinó per incentivar l’ocupació; les presta-
cions per a les llars d’ingressos molt baixos i per a les llars sense fills són mínimes. 
L’EITC també minva gradualment a mesura que augmenten els ingressos pel tre-
ball, de manera que tampoc serveix per situar les famílies per damunt del llindar 
de pobresa.
En aquesta mateixa línia de pensament, el moviment més recent és una proposta 
de llei presentada per la senadora per Califòrnia, Kamala Harris, la LIFT the Middle 
Class Act, que ofereix un pagament considerable en efectiu (entre 3.000 i 6.000 
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dòlars l’any) a la majoria de les llars de classe mitjana, segons si hom és solter o té 
fills. És a dir, una renda bàsica.
La varietat de solucions proposades mostra la complexitat de la situació actual. 
Moltes són de nou encuny i es desconeix quina seria la més efectiva. A la ciutat 
de Nova York, diversos grups treballem amb institucions privades, acadèmiques i 
sense ànim de lucre per comprendre millor com es podrien implementar aquestes 
solucions per augmentar la seguretat econòmica dels treballadors d’ingressos bai-
xos i capacitar-los per millorar les seves perspectives tant laborals com vitals.

3. El cas de la renda bàsica als Estats Units: una història 
de despropòsits comunicatius i d’activisme local
De totes les opcions presentades, la renda bàsica és la més transformadora i alhora 
la que desperta més passions. El debat a favor o en contra és molt intens als Estats 
Units, ja que és una idea antiga que arrossega molt de bagatge. La implementació 
de polítiques com la renda bàsica, que impliquen transferència de diners sense im-
posar condicions, fa que el debat polític sigui extremadament complex.
Hi ha dos tipus de detractors. El primer grup d’escèptics són els que consideren 
que donar diners sense condicions resulta poc efectiu perquè els beneficiaris sim-
plement deixarien de treballar. El context d’aquest grup és la mentalitat social tra-
dicional als Estats Units: el treball dignifica i és l’única sortida de la pobresa. El 
segon grup el formen aquells que tenen por de la seva versió universal i en la qual 
la renda bàsica substituiria el sistema actual de seguretat social com una solució 
més econòmica. Els impulsors del canvi són les ciutats. 

3.1. Història del sistema de seguretat social des dels anys setanta fins 
al 2018 com a context polític que explica la dificultat de la presa de la 
decisió
Entre el 1968 i el 1980, els governs dels Estats Units i el Canadà van fer cinc expe-
riments amb els NIT (impostos negatius sobre la renda) que van produir una gran 
quantitat d’evidència, però que no es van comunicar bé ni als legisladors ni al pú-
blic. Els Estats Units havien declarat la «guerra contra la pobresa», i activistes dels 
drets civils centraven l’atenció en la pobresa i la desigualtat. Els Estats Units esta-
ven reconsiderant el sistema de benestar amb vista a eixamplar-lo i millorar-lo. Tot 
plegat va crear un gran interès en les ajudes monetàries, incloent-hi la renda bàsi-
ca. Quan l’últim d’aquests experiments va acabar i anys més tard se’n van difondre 
els resultats, l’expansió i la millora del sistema del benestar havia perdut molta 
popularitat. Aquell context polític probablement va tenir un efecte significatiu en 
els experiments i en la recepció dels resultats. La majoria dels investigadors que 
s’hi havien involucrat van considerar els resultats extremadament prometedors en 
general, però en aquell moment van ser mal entesos en el debat públic. Dotzenes 
d’informes tècnics amb grans quantitats de dades es van simplificar en dues afir-
macions: han baixat l’esforç laboral i els divorcis. L’agència de notícies United Press 
International simplement va interpretar malament els fets i va dir que l’estudi havia 
demostrat que «els participants van deixar d’esforçar-se per trobar una feina».
Els articles dels mitjans acadèmics sobre els experiments dels NIT es van centrar, 
abans que res, en el treball o en la «resposta d’esforç de treball». Es feia una com-
paració entre quant havia treballat el grup experimental en relació amb el grup de 
control. Per exemple, les xifres sobre la mitjana d’hores treballades per setmana 
molt sovint es van mal interpretar per donar entenent que entre el 5% i el 7,9% 
dels que van rebre els diners van deixar de treballar. El percentatge de participants, 
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però, tant en el grup d’experimentació com en el de control, que van deixar la feina 
(tant voluntàriament com si van ser acomiadats) va ser aproximadament el mateix. 
La reducció d’hores observada en l’esforç laboral va correspondre principalment als 
treballadors del grup experimental, que van trigar més temps a trobar la pròxima 
feina quan van quedar sense feina, la qual cosa va ser possible gràcies al suport que 
rebien. Un problema més greu que les interpretacions errònies sobre la dimensió 
de la reducció de l’esforç de treball va ser que es va assumir que qualsevol reducció 
de treball, per molt petita que fos, era un efecte secundari extremadament negatiu.
Aquesta reacció als resultats experimentals va ser un reflex de les idees d’aquell 
moment, ja que polítics com ara Ronald Reagan començaven a rebre suport per 
retallar el sistema del benestar, en lloc d’expandir-lo i millorar-lo. No obstant això, 
no va ser fins al govern demòcrata del president Clinton que es va dur a terme 
una reforma profunda del sistema del benestar social. Es va aprovar la Llei de 
reconciliació de responsabilitat personal i oportunitats de treball, que va atorgar 
als estats el control del benestar, la qual cosa va posar fi a sis dècades de control 
dels programes per part del govern federal. En desmantellar aquest model, es va 
crear una cosa nova: el programa d’assistència temporal per a famílies necessitades 
(TANF), que va canviar l’estructura de finançament i les prestacions de l’assistència 
per diners en efectiu. En lloc de finançar el benestar d’una manera més oberta, ara 
el benestar es finançava mitjançant subvencions federals als estats, juntament amb 
el requisit que els estats havien d’igualar algunes de les partides federals. Sobre la 
base de les polítiques aprovades per Reagan i el principi fonamental de la «respon-
sabilitat personal», el TANF va afegir-hi requisits de treball per a l’ajuda, i va reduir 
la quantitat d’adults susceptibles de rebre les prestacions.
Força més tard, el 2018 es comença a parlar de nou de la reforma del model social 
del benestar als Estats Units. D’una banda, la reestructuració del sistema social 
forma part de l’agenda política del president Trump, que argumenta que el sistema 
actual és ineficaç i insuficient a causa dels baixos nivells de desocupació. Tot i que 
encara no és clar, hom creu que aquestes noves regulacions se centrarien en les 
retallades i en imposar els requisits de treball més estrictes. De fet, molts conser-
vadors de l’era Trump miren cap a la política del TANF de Clinton com a model, 
tot argumentant que va tenir èxit en la reducció de despeses i la quantitat de casos 
d’assistència social. No obstant això,  segons diversos estudis del TANF i els seus 
beneficiaris, ni tan sols arriba als estatunidencs més pobres i gairebé ha deixat 
de complir la funció de treure la gent de la pobresa. D’altra banda, hi ha els que 
pensen que la reforma social de l’era Clinton no va solucionar el benestar, sinó que 
el va destruir. D’aquesta manera, si s’apliquessin canvis semblants al Medicaid (el 
programa d’assegurances de salut del govern dels Estats Units per a la gent neces-
sitada) i als beneficiaris dels cupons d’aliments (SNAP), probablement el resultat 
seria el mateix. Al final dels anys noranta, l’economia estava en auge i a molts 
analistes els semblava que les reformes del contracte social de l’era Clinton eren 
un èxit. Però quan va arribar la crisi financera del 2008, el nombre de famílies amb 
nens que viuen en la pobresa va arribar a 1,5 milions, de manera que ara alguns es 
demanen si el marc anterior serveix per als temps de recessió.
El govern Trump ja està reduint els programes crítics de lluita contra la pobresa. 
Els estats fan servir excuses semblants per justificar l’eliminació de la xarxa de 
seguretat social i pressionen amb l’exigència de requisits de treball més estrictes 
i exigint dràstiques retallades dels programes clau. Actualment hi ha un debat al 
Congrés sobre els requisits de treball per als beneficiaris dels cupons d’aliments, i el 
2018 una acció executiva anomenada «La reducció de la pobresa als Estats Units» 
va permetre que els estats implementessin els requisits de treball per a Medicaid. 
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En la data de publicació d’aquest capítol, set estats han implementat requisits de 
treball per a Medicaid, i n’hi ha nou més que van pel camí de fer-ho. 
Tornant a la renda bàsica, entre els que la consideren una part fonamental d’aquest 
procés de reinvenció del sistema social hi ha divisió. D’una banda, els defensors de 
la renda bàsica universal. La proposta ha estat àmpliament discutida no fa gaire 
en el context dels Estats Units per aquells que desconfien de l’atur i la inseguretat 
econòmica que comporten l’automatització i la intel·ligència artificial. La renda 
bàsica universal, segons molts a Silicon Valley, podria ser una part de la solució 
perquè facilitaria la transició per als que es troben en risc de desplaçament laboral, 
estabilitzaria els ingressos en tots els àmbits i permetria que els residents conti-
nuessin amb la capacitació i formes alternatives de treball.
D’altra banda, el corrent més recent de la renda bàsica, en el qual s’emmarca la 
meva feina a la ciutat de Nova York, és que no hauria de ser universal sinó una 
política més dins una sèrie de mesures, amb l’objectiu de garantir un ingrés mínim 
per als treballadors pobres. És a dir, cal continuar creant ocupació i invertint en el 
treballador per ajudar-lo a accedir a llocs nous. Però en aquest moment econòmic, 
i davant la realitat de l’actual govern federal, hi ha un consens creixent sobre la 
lluita per la reducció del paternalisme i resistir la tendència federal, i, en particu-
lar, un interès més gran per explorar les transferències monetàries com una mesu-
ra per ajudar els treballadors. La ciutat de Nova York encapçala aquesta línia de 
pensament. 

3.2. L’administració local i la societat civil com a baluards del canvi 
Davant l’actual govern federal republicà, les ciutats prenen posicions sense pre-
cedents. Les administracions locals de tot el país senten que han de proposar al-
ternatives. I Stockton ha fet el primer pas en aquest sentit. El 2016, el carismàtic 
Michael Tubbs, de 26 anys, és elegit alcalde de la ciutat de Stockton, una ciutat de 
300.000 habitants prop de San Francisco que encara mira de recuperar-se de la 
recessió. Poc després de començar el seu mandat, es converteix en el primer càrrec 
electe dels Estats Units a defensar la renda bàsica. S’alia amb Economic Security 
Project per crear SEED, el programa per a l’empoderament econòmic a Stockton, 
amb la idea de repartir 500 dòlars el mes als seus ciutadans. Tubbs, molt actiu a 
les xarxes socials, s’alia amb un altre paladí de la renda bàsica, Chris Hughes i el 
seu equip. Hughes va ser cofundador de Facebook amb Mark Zuckerberg, però 
va marxar de la companyia molt aviat, va anar a Nova York i des d’aleshores s’ha 
dedicat a la filantropia i a mirar de fer tirar endavant idees progressistes. El seu 
projecte més recent és aquest d’Economic Security Project, una plataforma creada 
el 2016 dedicada a materialitzar la idea de les transferències de diners incondi-
cionals. Chris Hughes esdevé ràpidament la cara més coneguda de la renda bàsica 
i troba en Tubbs un jove polític carismàtic i progressista amb el qual formar una 
aliança. La iniciativa té un gran èxit des del punt de vista comunicatiu, ja que ben 
aviat aconsegueix cobertura als mitjans de comunicació nacionals. Tanmateix, el 
que havia començat com un projecte ambiciós de convertir Stockton en una prova 
de la renda bàsica universal finalment fracassa, ja que tan sols 100 ciutadans reben 
el xec mensual de 500 dòlars, principalment a causa de les dificultats a l’hora de 
trobar donants que permetin finançar privadament aquesta iniciativa. Però això ja 
no importa, ja que és un èxit de comunicació tan gran que les ciutats comencen a 
interessar-se per aquesta qüestió i consideren com a referents tant aquesta petita 
ciutat californiana com l’Economic Security Project de Hughes.
Al mateix temps, altres localitats petites comencen a experimentar amb formes de 
transferències incondicionals de diners. Per exemple, a la ciutat de Santa Monica, 
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també a Califòrnia, l’ajuntament comença a donar 500 dòlars el mes a un grup 
d’ancians necessitats. Fins i tot sorgeixen iniciatives privades en aquest sentit. La 
més famosa, sense participació de cap administració, és la d’Y Combinator. La divi-
sió de recerca d’aquesta firma de capital risc californiana posa en marxa un expe-
riment a dues ciutats nord-americanes que encara no s’han fet públiques. Es tracta 
del programa més ambiciós fins avui, i aspira a donar 1.000 dòlars mensuals a mil 
residents de barris d’ingressos baixos.
Altres grans ciutats ja hi estan rumiant, però. A Chicago, l’ajuntament proposa una 
legislació per crear un grup de treball que estudiï la renda bàsica i la reforma de 
l’EITC com a solucions potencials a la inestabilitat econòmica de la ciutat. La reso-
lució, presentada pel regidor Ameya Pawar, incloïa la convocatòria de fundacions, 
filantrops i acadèmics per desenvolupar un model de proves d’ingressos baixos que 
proporcioni 500 dòlars incondicionals el mes a mil famílies de Chicago. La tardor 
del 2018 es posa en marxa el grup de treball «Famílies resilients», constituït per 
l’administració local i altres institucions de la societat com ara alguns sindicats i la 
Creu Roja.
Mesos abans, a Nova York, un petit grup ja havíem començat a treballar a porta 
tancada en l’estudi d’una renda bàsica per a la ciutat. Amb una estratègia de baix 
cap a dalt, comencem a teixir aliances amb la societat civil per identificar els prin-
cipals problemes econòmics de la ciutat i veure com la renda bàsica podria posar-hi 
remei. Treballem amb investigadors de les universitats de Princeton, Columbia i 
Nova York, com també amb grans instituts de recerca com ara PolicyLink, Aspen 
Institute i, naturalment, l’Economic Security Project. Totes aquestes converses són 
privades i no constitueixen cap promesa política d’implementar la renda bàsica a 
Nova York.
La tasca no és pas fàcil perquè hi ha un precedent, quan Michael Bloomberg era 
alcalde de la ciutat, que va decebre tant els socis filantròpics que l’havien finançat 
com la mateixa administració. «Family Rewards» va ser el primer programa integral 
de transferències de diners en un país desenvolupat. Engegat el 2007 pel Centre 
per a l’Oportunitat Econòmica de la ciutat de Nova York, va oferir assistència en 
efectiu a famílies d’ingressos baixos per mitigar-ne les dificultats immediates, però 
va condicionar aquesta assistència als esforços de les famílies per augmentar el 
seu «capital humà», amb l’objectiu de reduir la pobresa de la segona generació. 
Per tant, el programa va vincular una àmplia gamma de recompenses en efectiu 
(incentius financers) a activitats en les àrees d’educació infantil, atenció mèdica 
preventiva de les famílies i ocupació dels pares. «Family Rewards» es va establir a 
sis de les comunitats més pobres de la ciutat de Nova York. El projecte va involu-
crar aproximadament 4.800 famílies amb 11.000 infants. La meitat de les famílies 
podien rebre les recompenses en efectiu si complien les condicions requerides: una 
mitjana de 8.700 dòlars en total durant el període de tres anys en què va estar en 
funcionament. El programa va tenir alguns resultats positius, però va deixar molts 
problemes sense resoldre. L’entrebanc principal va ser que no va poder trencar el ci-
cle de la pobresa, tal com s’havia promès. Les quantitats de diners assignades eren 
petites i, un cop concedides, calia complir certes condicions, com ara una visita 
mèdica. Tot i no tractar-se d’una transferència incondicional, va deixar empremta 
a la ciutat de Nova York.
Malgrat aquest precedent, les converses dins l’administració local avancen amb fer-
mesa i la ciutat decideix participar, juntament amb diverses universitats i altres ciu-
tats, en el programa «Baby’s First Years», que dona transferències mensuals a mares 
de pocs ingressos que acaben de tenir un fill. A diferència de «Family Rewards», 
l’única condició, a més del nivell de renda, és haver tingut un fill: les mares reben 
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prop de 300 dòlars mensuals durant dos anys sense lligams ni condicions. Aquest 
programa representa el primer pas de la ciutat de Nova York amb vista a entendre 
millor els efectes de la renda bàsica. 

4. L’evidència com a factor unificador de l’estratègia política 
En aquest entorn d’escepticisme sobre la capacitat de la renda bàsica de generar 
canvis reals, es requereix tenir resultats concrets per poder avançar. Els darrers 
anys ha augmentat l’interès als Estats Units pels experiments socials que demostrin 
l’eficàcia de les polítiques públiques. De la mateixa manera que en la recerca mè-
dica, aquests experiments poden aportar rigor científic per destriar el que funciona 
del que no ho fa. La prova del cotó fluix per comprendre una nova política social 
és un assaig aleatori controlat (randomized control trial). Si comparem un grup 
de persones que reben un ingrés bàsic amb un grup idèntic de persones que no el 
reben, podem aïllar i quantificar els efectes d’un ingrés bàsic. 
Els resultats dels experiments socials sovint han tingut un paper important a l’ho-
ra d’establir polítiques els últims anys als Estats Units, incloent-hi naturalment la 
ciutat de Nova York. L’impuls d’aquesta ciutat per implementar l’educació infantil 
universal, per exemple, es basava en recerques anteriors assajades a Illinois i Mi-
chigan, que demostraven com les inversions en educació en els primers anys de la 
infància produeixen impactes socials molt positius. En l’esforç per obtenir suport 
per al programa, la ciutat de Nova York es va basar en aquesta recerca que oferia 
resultats fefaents de la utilitat que en podria derivar. Es tracta d’una de les mesu-
res més remarcables de l’administració de l’alcalde Bill De Blasio, que ja arriba a 
70.000 infants de 4 anys i s’està expandint gradualment als de 3 anys, amb l’objec-
tiu que el 2021 arribi a tota la ciutat.
Aquesta tendència s’està estenent lentament a la renda bàsica, entre altres coses 
gràcies a l’èxit comunicatiu de l’experiment Mincome. A la ciutat de Manitoba, al 
Canadà, els anys setanta es va fer un experiment que es va cancel·lar abans que 
se n’avaluessin la majoria de resultats. Es van deixar d’examinar 1.800 caixes de 
carpetes amb arxius, fins que el 2009 la investigadora Evelyn Forget va obtenir 
una subvenció per començar a examinar-les. Potser va ser mèrit seu d’explicar els 
resultats obtinguts d’una manera entenedora, o potser la situació política d’aquell 
moment va fer que el públic fos més receptiu a aquest debat. Pel motiu que sigui, 
els resultats del projecte Mincome, publicats no fa gaire, han tingut un impacte 
molt més positiu en el debat de la renda bàsica que no pas les conclusions experi-
mentals dels NIT publicades durant els anys setanta. Els mitjans de comunicació 
van anomenar Manitoba «la ciutat sense pobresa» i van destacar els efectes positius 
de l’experiment, com ara, entre altres, la reducció de les hospitalitzacions, especial-
ment per problemes de salut mental i accidents.
Actualment, diverses iniciatives als Estats Units han apostat per estudiar la renda 
bàsica. Els projectes existents són prometedors, però hi ha dubtes sobre l’escala-
bilitat i fins a quin punt seran factibles. També hi ha moltes llacunes en la recerca 
històrica de la renda bàsica, així com en la que s’està proposant. L’evidència sobre 
transferències de diners incondicionals en efectiu es basa en proves pilot d’abast 
limitat, com al cas de l’estudi de Stockton a Califòrnia, o l’aplicabilitat de les quals 
a ciutats com Nova York és limitada, com ho indiquen els estudis ja conclosos de 
GiveDirectly a Kenya i l’Índia.
No obstant això, coneixem els efectes de l’únic cas real de renda bàsica: el d’Alas-
ka. Els seus habitants reben aproximadament 2.000 dòlars l’any per persona, a 
través del Fons Permanent d’Alaska. Es tracta d’un fons diversificat, capitalitzat per 
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l’explotació del petroli en terres de propietat pública. El programa té tant d’èxit 
entre els habitants d’Alaska que quan s’enfronten a l’opció de reduir els impostos 
o bé mantenir els pagaments en efectiu, el 71% diuen que s’estimen més mantenir 
els pagaments. Tot i que els residents d’Alaska diuen que ara són més feliços que 
abans, l’evidència no és científica, ja que no hi ha una realitat paral·lela amb la qual 
comparar-la, que és el que pretenen fer els assaigs aleatoris controlats.
L’únic altre cas de renda bàsica als Estats Units, el d’una tribu cherokee, sí que ha 
estat molt estudiat. Tots els indis cherokees registrats d’una regió de Carolina del 
Nord reben entre 3.500 i 6.000 dòlars un o dos cops l’any, provinents dels bene-
ficis d’un casino de la regió. Els anys noranta, uns investigadors de la Universitat 
de Duke estudiaven la salut mental dels infants cherokee a la regió quan es va 
construir el casino i es van començar a repartir els beneficis entre la població, de 
manera que es van crear les condicions idònies per a un experiment natural. Tres 
dècades de recerca longitudinal donen suport a l’evidència anecdòtica que els di-
ners han tingut profunds efectes positius, sobretot en l’àmbit educatiu i de salut 
mental, com també d’estalvi social. Els nens els ingressos familiars dels quals van 
augmentar per damunt de la taxa de pobresa van mostrar una davallada del 40% 
en problemes de conducta. Això és cert en problemes emocionals i de comporta-
ment, com també en taxes d’addicció a les drogues i l’alcohol. Aquest cas represen-
ta una prova contundent per al debat econòmic, ja que un estudi recent indica que 
aquests beneficis s’acosten ja al nivell dels ingressos bàsics amb prou feines quatre 
anys després de la implementació.
En aquesta onada d’experimentació que s’ha viscut des del 2017, però, diversos ex-
periments es van escurçar, endarrerir o van acabar poc temps després d’haver estat 
posats en marxa, sobretot per la dificultat de finançar-los. Els experiments han de 
comptar amb donants generosos i, sovint, resulta difícil d’obtenir els fons que ca-
len. Y Combinator, per exemple, ha de recaptar 60 milions de dòlars de fundacions 
i grups filantròpics, i ha anunciat que la prova no començarà fins que s’obtingui 
tot el finançament. Això vol dir que l’obtenció de dades, tan necessàries per poder 
avançar en la implementació de polítiques de renda bàsica, és en risc.

5. Una peça del trencaclosques que cal resoldre
Davant la situació dels projectes que hem anat explicant, la reflexió dels grups d’in-
terès defensors de la renda bàsica i d’alguns grups dins els governs locals és que un 
programa pilot a Nova York podria impulsar encara més el debat i omplir els buits 
que encara hi ha en els camps de la recerca i la política als Estats Units.
La qüestió és saber quina part del trencaclosques és més important resoldre. Per 
encertar-la, tornem a reflexionar sobre el moment polític actual. La tendència a 
imposar condicions a les prestacions es basa en dues suposicions errònies: la prime-
ra sosté que, sense imposar condicions, les persones d’ingressos baixos utilitzaran 
malament els fons. La segona, que les transferències d’efectiu incondicionals desin-
centiven el treball. A més, combinat això amb la visió tradicional sobre la mobilitat, 
segons la qual a la població d’ingressos baixos només li cal una feina per sortir de la 
pobresa, tot plegat representa una barrera per a qualsevol debat sobre la reforma i 
l’expansió de les polítiques socials.
En aquest context, la ciutat de Nova York pretén centrar-se a resoldre les qüestions 
fonamentals del debat en curs. Probablement un estudi de dos o tres anys no podrà 
demostrar que les famílies que participen en el programa surten de la pobresa, de 
manera que no hem de córrer el risc de caure en el mateix error que el programa 
«Family Rewards» de l’era Bloomberg. No obstant això, la hipòtesi fonamental per 
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a la ciutat de Nova York és aquesta: una inversió a curt termini en capital humà que 
doni resultats positius d’ocupació a llarg termini. Durant la prova, esperem que els 
ingressos addicionals ajudin els participants a mantenir la feina i els permetin ajus-
tar l’ús del temps entre la feina remunerada i la capacitació laboral o els programes 
educatius. Això crearà una oportunitat a llarg termini perquè els participants millo-
rin les seves perspectives d’ocupació i guanys futurs.
La teoria del canvi, doncs, és que les transferències d’efectiu incondicionals pro-
porcionen estabilitat perquè atorguen la llibertat d’usar l’ingrés addicional de la 
manera que tingui sentit per a la persona o la família que el rep. Per exemple, als 
treballadors d’ingressos baixos els pot ajudar en matèria de mobilitat a llarg termi-
ni, per exemple:
• Inversions a curt termini en capital humà: els ingressos addicionals ajuden a 

mantenir la feina i els permet d’ajustar l’ús del temps entre la feina remunera-
da i la capacitació laboral o els programes d’educació. Això crea oportunitats a 
llarg termini perquè els participants millorin les seves perspectives d’ocupació i 
guanys futurs.

• Despendre diners de manera que això produeixi efectes positius en l’ocupació, el 
benestar i la salut: esperem veure un augment en la despesa d’elements essen-
cials de la llar que redueixen les barreres a la mobilitat, com ara pagar el trans-
port, la roba o algú que tingui cura dels nens, despeses necessàries per poder 
anar a una entrevista o arribar a la feina.

• Utilitzar els diners per pagar factures i reduir l’endeutament: creiem que l’ingrés 
addicional es correlacionarà directament amb un augment del pagament pun-
tual de les factures i millors qualificacions de crèdit. Això millorarà la capacitat 
de recuperació financera i permetrà reduir l’estrès emocional que causen les 
factures d’atenció mèdica inesperades i els impagaments.

• Altres canvis positius en el comportament que estan relacionats amb millores a 
llarg termini en la mobilitat econòmica intergeneracional: els exemples inclouen 
la reducció a curt termini de la mobilitat forçada i l’augment de l’assistència 
escolar dels infants.

En general, una iniciativa d’aquestes característiques a Nova York serà un èxit si 
som capaços de provar i comunicar de manera efectiva si més no algunes de les 
peces del trencaclosques, especialment les que són més rellevants per a la política 
social i estan subjectes a l’escrutini públic, com ara l’ús indegut de fons quan als 
treballadors d’ingressos baixos se’ls proporciona un salari mínim.

6. El cost com a problema per a la implementació  
i la gran estratègia per solucionar-lo: la construcció  
d’un moviment d’àmbit nacional
Si la ciutat de Nova York donés uns 1.000 dòlars mensuals al milió de treballa-
dors pobres que hi viuen, el cost d’aquest programa seria d’uns 10.000 milions 
anuals. Això equivaldria a l’11% del pressupost municipal, que és de 88.700 mi-
lions. Per comparació, els crèdits tributaris de l’EITC a la ciutat són de 2.500 mi-
lions aproximadament.
La proposta més estesa és finançar la renda bàsica a través de nous impostos o 
fluxos d’ingressos a més dels impostos progressius sobre els ingressos. Els impostos 
a les transaccions financeres, o la taxa Tobin, en són un exemple. En imposar una 
tarifa minúscula a les transaccions financeres, aquest impost podria descoratjar 
algunes operacions especulatives i d’alta freqüència, que no aporten valor social. 
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Un informe recent estima que un impost a les transaccions financeres del 0,1% 
podria recaptar aproximadament 100.000 milions de dòlars l’any, un cop estigués 
totalment implementat. Els impostos al valor afegit, que imposen el valor afegit 
de les empreses en cada etapa de producció, en són un altre exemple. Un 5% 
d’IVA, modest per als estàndards globals, pot recaptar entorn de 160.000 milions 
de dòlars anuals. Aquests impostos són apreciats pels economistes, ja que les seves 
distorsions són mínimes, i podrien contribuir a sufragar l’elevat cost de l’assistència 
social ampliada.
En tot cas, les ciutats hauran de cercar suport financer a l’estament administratiu 
següent, que és l’estat. Com que l’estat controla els impostos, la implementació 
del programa a tota la ciutat requeriria la cooperació de l’estat, amb l’autorització 
perquè la ciutat recaptés els ingressos necessaris per finançar les transferències, o 
bé, alternativament, perquè es financés amb fons controlats per l’estat. El programa 
d’educació infantil universal de la ciutat és un exemple d’aquesta segona fórmu-
la, de manera que l’estat de Nueva York finança completament un programa que 
només s’aplica dins la ciutat de Nova York.
Els models de propietat pública ofereixen un conjunt final d’opcions de finança-
ment més interessant, però traslladar això a les ciutats i els estats de moment 
sembla més difícil que no l’alternativa de finançar la renda bàsica amb impostos. 
Aquests models exigeixen unir capital en un fons de riquesa de gestió pública. El 
fons després distribueix els seus rendiments d’inversió com a dividends en efectiu, 
universalment o bé a un subconjunt específic de la població. Aquest model s’exem-
plifica millor en el Fons Permanent d’Alaska. Els fons de propietat pública, però, no 
cal que siguin capitalitzats mitjançant recursos naturals. Els defensors dels ingres-
sos bàsics han proposat capitalitzar el fons amb altres actius públics, béns seents, 
accions d’empreses que probablement es beneficiïn de l’automatització, o bé una 
part de totes les noves emissions de capital.
Resoldre totes aquestes incerteses entorn de la implementació no és pas una tasca 
fàcil. La manera de fer-ho passa per crear una coalició, tan bon punt es tingui prou 
evidència per convocar altres ciutats a la mesa, i compartir els resultats i la feina 
per difondre el canvi per tota la nació.
És per això que, en l’hipotètic cas del llançament d’una iniciativa de renda bàsica 
a la ciutat de Nova York, es miraria de trobar el suport de socis acadèmics i de 
la societat civil. Això augmentaria el nombre dels defensors de les transferències 
d’efectiu i influiria en el debat nacional sobre la pobresa i la reforma social, abans 
fins i tot que l’estudi comenci a produir resultats. És raonable pensar que l’atenció 
dels mitjans i el suport polític per a aquesta iniciativa a Nova York sigui d’abast 
nacional, i els resultats del programa pilot també seran aplicables a tots els Estats 
Units. Més de la meitat dels estats (29 en total, més el Districte de Colúmbia) 
complementen el crèdit a l’impost sobre l’ingrés del treball (EITC), la qual cosa 
suggereix un ampli suport al principi de complementar els salaris dels treballadors 
d’ingressos baixos. Molts d’aquests estats han d’afrontar els mateixos problemes 
de desigualtat econòmica i precarietat que Nova York, de manera que és raonable 
pensar que els líders progressistes d’aquests estats seguirien el lideratge de Nova 
York i consideraran un suport semblant per a aquests treballadors. 
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7. Conclusió: la renda bàsica, una realitat als Estats Units
Molts defensors de la renda bàsica als Estats Units argumenten que aquesta mesu-
ra política necessàriament adoptarà la forma d’un impost negatiu sobre la renda 
(NIT), que, com el crèdit tributari per ingressos del treball (EITC), són, en essència, 
transferències en efectiu. A través d’un impost a la renda negatiu, els ingressos 
baixos es completen amb una transferència d’efectiu, que minva gradualment a 
mesura que augmenta l’ingrés del treball. Al contrari, un NIT dissenyat principal-
ment per combatre la pobresa ha d’actuar com un ingrés mínim garantit. Aquest 
sistema establiria un salari mínim per a totes les llars amb ingressos meritats, i la 
transferència es redueix lentament a mesura que augmenta l’ingrés i s’integra en la 
tributació progressiva dels ingressos. Una proposta per a un NIT d’abast nacional 
amb un mínim de 12.000 dòlars anuals, que s’integraria en el sistema EITC exis-
tent, costaria uns 500.000 milions de dòlars l’any. Tot i que aquesta quantitat és si 
fa no fa la meitat de la despesa discrecional actual, representa menys del 3% del 
PIB total. El fet d’afegir-la elevaria la despesa del sector públic dels Estats Units al 
40% del PIB aproximadament, una xifra encara a l’extrem inferior de la despesa 
pública als països de l’OCDE.
Independentment de la forma que adopti la renda bàsica, davant els reptes que 
planteja la nova economia, un ingrés bàsic hauria de ser incondicional i proporcio-
nar un salari mínim per mitigar la inseguretat de l’ingrés quan es perden feines o 
es retallen les jornades laborals. Això vol dir que si algú perd la feina a causa d’una 
interrupció tecnològica, té una xarxa de seguretat en què pot confiar mentre cerca 
una nova feina o desenvolupa noves habilitats. O una mare soltera que té dues fei-
nes de salari mínim per arribar al final del mes, pot perdre alguns torns per fer un 
curs de capacitació en salut o invertir en l’educació del seu fill. Aquesta forma de 
renda bàsica, però, no és la panacea que substitueixi altres ajudes públiques i es-
forços de l’administració, sinó que qualsevol transferència de diners incondicional 
s’hauria de complementar amb els programes existents.
Nova York ja ha fet esforços extraordinaris per combatre les causes i els símptomes 
dels reptes que afecten els treballadors d’ingressos baixos. Així i tot, el sistema 
de seguretat social existent i les eines polítiques han de ser més ferms per donar 
suport a aquest grup d’una manera efectiva. Tot i que s’han proposat diverses solu-
cions noves, cal fer-hi més recerca per provar quin efecte tindrien. Cal fer recerques 
innovadores que permetin formular polítiques socials i transformar el relat sobre 
la pobresa, que actualment es veu distorsionada pels tòpics sobre l’ús indegut de 
les prestacions o la manca d’ètica laboral, que perjudiquen encara més aquest grup 
demogràfic.
Sota l’administració actual, la ciutat de Nova York ha establert l’educació infantil 
universal (pre-K) i ha creat més de 100.000 habitatges públics. Ha reforçat la pro-
tecció dels llogaters, inclosa la garantia d’accés a assessorament legal en cas de 
desallotjament.  Al final del 2018, el salari mínim de la ciutat va augmentar a 15 
dòlars l’hora. A més a més, el pla «New York Works» va dissenyar una estratègia per 
crear 100.000 llocs de treball de qualitat i programes de capacitació per assegurar 
que aquestes feines siguin accessibles per als estudiants de la universitat pública de 
Nova York (CUNY) i els ciutadans amb mitjans modestos.
Recentment s’han anunciat plans per garantir l’atenció mèdica a tota la població 
de Nova York i proporcionar vacances pagades i un estalvi per a la jubilació dels 
treballadors que encara no gaudeixen d’aquests beneficis. Tot això són moviments 
importants per millorar el nivell de vida, però encara hi ha 3,8 milions de novaior-
quesos en la pobresa o prop de caure-hi (gairebé un milió dels quals amb feina), 
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segons les darreres dades disponibles. La persistència d’aquests nivells de pobresa, 
malgrat les accions que ja han estat empreses, subratlla la necessitat d’innovació 
i experimentació amb nous enfocaments de protecció social i inclusió econòmica.
Quan es va crear l’última xarxa de seguretat social, el president Franklin D. Roose-
velt va demanar al seu govern que respongués a la Gran Depressió amb una «ex-
perimentació audaç i persistent». Aquest mateix enfocament és el que cal adoptar 
avui: hem de generar idees noves i audaces per resoldre els problemes d’avui. Hem 
d’«experimentar» en el sentit científic del terme: crear programes nous i aplegar 
acuradament les dades sobre si són efectius o no, i evolucionar a mesura que ob-
tenim informació sobre les mesures que funcionen i les que no. La ciutat de Nova 
York ha estat a l’avantguarda d’aquests esforços per tornar a imaginar la xarxa de 
seguretat social per al segle xxi, i esperem que continuï liderant el camí cap a una 
seguretat econòmica més gran per a tothom.
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Resum

Amb l’objectiu de fer un balanç de l’experiència dels programes autonòmics 
de rendes mínimes a Espanya, aquest capítol ofereix una panoràmica del 
context en què van sorgir, l’evolució que han tingut, els problemes de disseny 
i d’implementació que han sorgit, i els resultats obtinguts en funció de 
l’impacte sobre la pobresa. Malgrat que els programes de rendes mínimes 
han tingut una expansió sostinguda al llarg de trenta anys, la major part 
continuen sent insuficients per reduir, de manera substancial, l’elevada taxa 
de pobresa a Espanya, i no hi ajuda gaire el fet que hi hagi dinou programes 
amb regulacions i nivells de generositat molt diferents. Per això es planteja 
la necessitat d’una reforma del sistema de garantia de rendes que vagi cap 
a una autèntica renda garantida. Ja s’han començat a fer alguns passos 
en aquesta direcció, com ara les recents reformes de les rendes mínimes 
d’algunes comunitats autònomes.

Destacats:
1. Les rendes mínimes autonòmiques s’han consolidat i tenen un paper  
 important, però encara són insuficients per tal d’aconseguir reduir, de  
 manera substancial, la taxa de pobresa a Espanya.
2. Malgrat que les darreres reformes convergeixen pel que fa a la generositat,  
 encara hi ha massa heterogeneïtat entre comunitats autònomes en relació  
 amb el disseny i les quanties de les rendes mínimes.
3. La crisi i els problemes de les rendes mínimes obliguen a replantejar el  
 model de garantia de rendes a Espanya, tot prenent com a inspiració èxits  
 relatius com el del País Basc.

José Antonio 
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Universitat Autònoma 
de Barcelona
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1. Introducció
Un dels millors indicadors sobre l’equitat, la solidaritat i la cohesió social de què 
disposem és, sens dubte, el grau de reducció de la pobresa de cada societat a partir 
de les polítiques públiques. La pobresa i l’exclusió social són fenòmens multidimen-
sionals, i el nivell de pobresa d’una societat pot ser conseqüència de factors diver-
sos que no sempre depenen exclusivament de decisions polítiques (o de la manca 
d’aquesta mena de decisions). Malgrat que són moltes les polítiques que poden 
tenir un efecte important sobre les taxes de pobresa d’un país, fa temps que sabem 
que els programes de prestacions dineràries tenen un paper fonamental a l’hora de 
combatre la pobresa, tant en països avançats com en països en desenvolupament.
Els estats del benestar moderns disposen de moltes eines per garantir les rendes de 
la població en les situacions o les etapes de la vida en què aquestes esdevenen in-
suficients per poder dur a terme una vida digna. No obstant això, tradicionalment, 
la major part d’aquestes eines s’han  vinculat a una participació regular i estable 
en el mercat de treball, com és el cas de les prestacions contributives (o semicon-
tributives, com ara molts subsidis d’atur). Durant les dècades centrals del segle xx, 
països com el Regne Unit, Alemanya, Dinamarca o Suècia van introduir programes 
de garantia de renda addicionals pensats per donar cobertura al conjunt de la 
població en situació de pobresa extrema, que havia de ser residual en períodes de 
plena ocupació. Aquests programes de suport a la renda de llars sense ingressos, o 
amb ingressos molt baixos, es van acabar estenent, d’una manera o altra, pràctica-
ment per tot Europa a finals del segle xx (Aguilar, Gaviria i Laparra, 1995; Ayala, 
2000; Noguera i Ubasart, 2003). Encara que no fossin contributius, la major part 
d’aquests programes exigien als beneficiaris contraprestacions en termes de dispo-
nibilitat i recerca de feina, formació ocupacional, activitats adreçades a la inserció 
laboral o, fins i tot, feina efectiva en algun programa d’ocupació. En general, s’in-
tentava establir una xarxa d’últim recurs per a les persones i les llars que haguessin 
exhaurit les prestacions tradicionals del sistema de garantia de rendes (com ara 
les pensions o les prestacions d’atur), o bé que no poguessin accedir-hi legalment.
A Espanya, un país en què les taxes d’atur i de pobresa monetària,1 comparativa-
ment, han estat elevades durant tot el període democràtic, la xarxa d’últim recurs 
que representen els programes de rendes mínimes pràcticament no es va posar en 
marxa fins a la dècada dels noranta del segle passat, i el País Basc en fou el pioner 
el 1989. Com gairebé tota la resta de l’edifici de l’estat del benestar al nostre país, 
aquest nou nivell de protecció es va anar construint de manera poc coordinada a 
les comunitats autònomes, com a conseqüència de l’allau de reivindicacions socials 
i sindicals, o de contingències polítiques i pressupostàries determinades, i, a més, 
ho va fer amb una justificació molt centrada en l’ocupació i una legitimació social 
que encara avui és problemàtica. Trenta anys després, la major part dels progra-
mes autonòmics de rendes mínimes estan lluny d’haver complert satisfactòriament 
les seves funcions de lluita contra la pobresa i d’inserció social i laboral. Com a 
conseqüència d’una dècada de crisi profunda i de contenció pressupostària, però 
també a causa de les mateixes limitacions del disseny d’aquests programes i de la 
manca d’impuls polític i pressupostari, els índexs de pobresa i desigualtat al nos-
tre país mostren xifres rècord durant el darrer quinquenni (Ayala i Ruiz-Huerta, 
2018; Ayala et al., 2018; Noguera, 2017a i 2017b). S’hauria de decretar, doncs, el 
fracàs absolut d’aquests programes, o bé podem parlar de clarobscurs i casos d’èxit 
relatiu?
Malgrat que, durant molt de temps, hi ha hagut una manca d’anàlisi notable sobre 
l’evolució i l’impacte de les rendes mínimes, avui dia les dades principals són ben 
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conegudes i estan àmpliament documentades en informes i estudis diversos.2 Això 
no significa que no hi hagi llacunes en aquesta anàlisi: encara tenim poc coneixe-
ment, per exemple, sobre l’efectivitat de les rendes mínimes en relació amb la in-
serció dels beneficiaris (habitualment una de les seves justificacions principals), o 
sobre els nivells de take-up dels diferents programes (és a dir, el nombre de presta-
cions efectives que sol·licita el conjunt de beneficiaris potencials), per no esmentar 
l’eficiència dels diferents models de gestió i d’administració. Tenint en compte que 
tota la informació estadística de què disposem es recull en els informes esmentats 
i que s’hi pot accedir fàcilment, en aquest capítol no la reproduirem amb detall, 
sinó que, partint de les dades, mirarem de destacar-ne les tendències i els patrons 
principals per fer un balanç i apuntar algunes línies d’actuació per al futur. 

2. Balanç dels programes de rendes mínimes a Espanya

L’extensió de les rendes mínimes fins a la crisi actual
L’aparició de disset programes de rendes mínimes a Espanya durant la darrera dè-
cada del segle passat –un a cada comunitat autònoma (als quals, posteriorment, 
es van afegir els de Ceuta i Melilla)– no s’explica sense tenir en compte diversos 
factors. En primer lloc, l’absència d’actuació de l’administració central en aquest 
sentit, que, un cop introduïdes les pensions no contributives, l’any 1990, va preferir 
considerar que els programes de renda mínima pertanyien a l’àmbit de l’«assistèn-
cia social» i dels serveis socials –competència reservada a les comunitats autòno-
mes per la Constitució–, més que no pas continuar ampliant drets i prestacions en 
l’àmbit de la Seguretat Social. L’establiment per part del govern basc, de manera 
precursora, de l’ingrés mínim d’inserció –inspirat, en bona mesura, en l’experiència 
francesa coetània– va començar a omplir aquest buit, però alhora va generar en 
l’àmbit estatal un debat amb una forta càrrega ideològica sobre si les prestacions 
econòmiques per a les persones en edat laboral i en situació de pobresa fomen-
tarien el «parasitisme». Matilde Fernández, l’aleshores ministra socialista d’Afers 
Socials, va fer una declaració cèlebre segons la qual als pobres calia «donar-los la 
canya i no el peix» (Aguilar, Gaviria i Laparra, 1995), en referència a la prioritat 
de les polítiques actives d’ocupació sobre les passives, centrades en les prestacions. 
En aquest clima polític, les rendes mínimes van néixer a Espanya sota una sospita 
permanent de fomentar el frau i desincentivar la recerca de feina, i els responsables 
polítics de les comunitats autònomes les van dissenyar sota la pressió permanent 
(potser més pressentida que no pas real) d’haver de justificar que estaven enfoca-
des principalment cap a la inserció laboral dels beneficiaris. Així i tot, en un estat 
que construïa el seu model territorial, era difícil que la gran majoria dels gover-
ns autonòmics, fossin del color polític que fossin, desaprofitessin a mitjà termini 
l’oportunitat política d’assumir competències vinculades amb el benestar social.
Un segon factor reforçava encara més l’atractiu polític de la creació de les rendes 
mínimes autonòmiques: les inqüestionables llacunes del sistema de protecció social 
a l’hora d’afrontar necessitats socials cada vegada més grans, que ja havien motivat 
una vaga general portada a terme amb èxit pocs anys abans. En aquest escenari, 
l’augment continuat, durant els quinze anys posteriors, del nombre de beneficiaris 
de les rendes mínimes i dels recursos pressupostaris que s’hi destinaven va contri-
buir, sens dubte, a atenuar els efectes de la crisi dels anys noranta i va fer possible 
que les taxes de pobresa severa i les situacions de despossessió més greus dismi-
nuïssin. No obstant això, malgrat que la tendència en l’àmbit estatal fos aquesta, les 
desigualtats entre comunitats autònomes pel que fa a la generositat i cobertura de 
les prestacions, provocades més aviat per factors polítics i socials que no pas per la 
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capacitat econòmica de cada comunitat, van generar un sistema de rendes mínimes 
fragmentat i incoherent, mal posicionat per afrontar, de manera adequada, la gran 
crisi econòmica que es va iniciar l’any 2010.
Amb la crisi econòmica recent, que es va fer sentir amb una virulència especial a 
les llars econòmicament més vulnerables, es va trencar l’escenari de creixement 
sostingut. Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, la taxa de risc 
de pobresa va augmentar del 19,8% l’any 2008, fins al màxim històric del 22,3% 
el 2016, any en què ja es partia d’una taxa anòmalament alta en l’àmbit de la Unió 
Europea, on Espanya se situa com el tercer país amb la taxa de pobresa més alta, 
després de Bulgària i Romania. És remarcable que, amb el mateix llindar de pobre-
sa fixat l’any 2008 en termes absoluts, la taxa de pobresa del 2017 hauria estat del 
28,2%. La taxa de privació material severa (que indica el percentatge de persones 
que viuen en llars que no poden costejar quatre productes de consum bàsics o més) 
va augmentar del 3,6%, l’any 2008, fins a un màxim del 7,1% el 2014, i el 2017 
encara es mantenia en el 5,1% (percentatge que correspon a 2,3 milions de perso-
nes). La bretxa de pobresa (un indicador de la intensitat de la pobresa que mesura 
la distància mitjana entre els ingressos de les llars pobres i el llindar de pobresa 
monetària) ha augmentat del 25,6% el 2008 al 32,4% el 2017. Finalment, l’indi-
cador de pobresa severa (que reflecteix el percentatge de persones en llars amb 
ingressos extraordinàriament baixos o inexistents) ha augmentat del 7,4% el 2008 
al 10,5% el 2017, percentatge que correspon a uns 4,8 milions de persones, pràcti-
cament la meitat de la població en situació de pobresa. La taxa de pobresa infantil 
(percentatge de menors de 18 anys que viuen en llars pobres) s’enfila fins al 28,3% 
(20,1% en la població major de 18 anys). I els aturats pateixen una taxa de pobresa 
del 44,6%, però fins i tot un 14,1% dels treballadors viuen en llars que estan per 
sota del llindar de pobresa. Finalment, el 40,6% de les persones que viuen en llars 
monoparentals estan en situació de pobresa.
A l’hora d’explicar els elevats nivells de pobresa del nostre país, tant la taxa d’atur 
(que ha arribat a superar el 25% durant els anys més durs de la crisi) com la pre-
carietat laboral són factors importants, però també ho és que el nostre sistema de 
garantia de rendes no tingui prou força per fer-hi front. Cada vegada és més difícil 
que les administracions públiques ignorin aquesta evidència, i potser, en certa ma-
nera, això explica per què des del 2015 (any en què les eleccions autonòmiques van 
provocar canvis polítics importants en moltes comunitats autònomes) s’han enge-
gat o aprovat diferents reformes en profunditat dels programes de rendes mínimes 
amb la intenció d’augmentar-ne la generositat i relaxar-ne els requisits d’accés i de 
permanència.
Tot i que entre les diverses comunitats autònomes hi ha diferències importants, 
el sistema actual de rendes mínimes autonòmiques no es pot explicar fàcilment 
sense fer referència a les dinàmiques de competició i d’imitació entre comunitats, 
amb mecanismes de policy learning i policy diffusion. És un fet constatable que les 
lleis que regulen les rendes mínimes en moltes comunitats autònomes contenen 
preceptes molt similars per ordenar-ne alguns aspectes concrets, però també hi ha 
evidències d’aquests mecanismes en el disseny dels programes o l’establiment de 
les quanties de les prestacions (Ayala, Herrero i Martínez-Vázquez, 2018). La des-
pesa en rendes mínimes i la seva cobertura a Espanya estan per sota de la mitjana 
de la Unió Europea, però, per comparació a altres estats del benestar mediterranis, 
com ara Grècia o Itàlia (que també tenen sistemes descentralitzats), les dinàmi-
ques polítiques i de competició-imitació entre comunitats autònomes han funcionat 
de manera relativament favorable per a l’extensió de les rendes mínimes (Natili, 
2017): la mobilització de diversos grups socials i les negociacions polítiques han 
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desembocat en una institucionalització fràgil però estable d’aquests programes. Els 
sindicats, en especial, han estat actors clau en aquest procés, ja que han adoptat 
una estratègia més favorable que els seus homòlegs europeus en relació amb els 
outsiders (aturats o treballadors precaris i inestables), cosa que probablement s’ex-
plica per la seva adaptació a un mercat de treball molt més precaritzat i polaritzat. 
En l’impuls polític de les rendes mínimes, però, també hi han tingut un paper im-
portant, segons els diferents casos, partits de tendències polítiques molt diverses, 
moviments socials regionals específics i organitzacions vinculades a l’església, com 
ara Càritas.

Les rendes mínimes en el context del sistema de protecció social
Com hem vist, les rendes mínimes autonòmiques pretenien omplir el buit de pro-
tecció social que havia deixat el sistema de garantia de rendes estatals, molt vincu-
lat a la seguretat social contributiva. Durant la dècada dels vuitanta i a l’inici dels 
noranta, es van desplegar els subsidis d’atur i les pensions no contributives, però 
ben aviat es va fer evident que aquestes prestacions continuaven sense arribar a 
molts col·lectius en situació de necessitat, o bé ho feien de manera insuficient. 
Les llacunes principals que calia i encara cal resoldre són dues. En primer lloc, 
hi ha la llacuna de la cobertura poblacional: molts aturats i llars sense ingressos 
estan privats del dret legal subjectiu de rebre les prestacions de la seguretat social 
perquè no tenen l’edat requerida per accedir a les pensions, perquè han exhaurit 
les prestacions i els subsidis d’atur o bé n’han estat donats de baixa, perquè mai no 
han tingut cap feina o bé no han treballat durant prou temps, o perquè, havent tin-
gut feina, no compleixen algun dels requisits exigits. També hi ha un nombre cada 
vegada més gran de persones que tenen feines amb salaris baixos, esporàdiques o 
estacionals, i que poden ser excloses de les prestacions de la seguretat social.
En segon lloc, hi ha la llacuna de la intensitat protectora a causa de la insuficiència 
de les quanties de les pensions i dels subsidis d’atur. Aquesta insuficiència afecta 
especialment les llars amb molts membres o amb menors a càrrec (sobretot, si són 
llars monoparentals), i amb ingressos per sota del llindar de pobresa severa. Al 
nostre país s’agreuja encara més pel fet que la indexació de la quantia de les pres-
tacions per a la població en edat laboral s’hagi fet dependre de decisions polítiques 
–com ara l’establiment del salari mínim o l’indicador de referència IPREM (Indi-
cador públic de renda d’efectes múltiples)– més que no pas d’indicadors objectius. 
Això ha permès, a més a més, que aquests imports quedessin pràcticament conge-
lats durant llargs períodes: els que corresponen a la crisi econòmica i la contenció 
pressupostària. Convé afegir que les prestacions de la seguretat social per fills a 
càrrec han tingut també un paper testimonial, atès l’import reduït que representen 
(Cantó i Ayala, 2014; UNICEF, 2015).
D’entrada, sembla evident que l’estat hauria d’haver saludat amb entusiasme la 
predisposició de moltes comunitats autònomes a complementar aquestes insufi-
ciències amb els seus recursos propis, però, de manera sorprenent, i per motius 
predominantment polítics, la tònica dominant ha estat la contrària: l’administració 
central s’ho ha mirat amb molt de recel, i fins i tot ha arribat a combatre oberta-
ment, en l’àmbit legal, els intents d’alguns governs autonòmics de millorar el sis-
tema de garantia de rendes (tal com va fer amb els complements autonòmics a les 
pensions). A aquest problema se n’han afegit d’altres d’interpretació jurídica, que 
en alguns casos han provocat situacions inèdites, com ara que, a la pràctica, algu-
nes prestacions estatals es considerin subsidiàries o complementàries de les rendes 
mínimes autonòmiques i, fins i tot, de prestacions locals (com en el cas d’algunes 
extensions del subsidi d’atur). En resum, la complexitat territorial i administrativa 
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del nostre model d’estat ha esdevingut una font d’obstacles per al disseny i la im-
plementació d’un sistema coordinat i coherent de garantia d’ingressos mínims. Al 
mateix temps, però, sense la descentralització cap a les comunitats autònomes, els 
incentius de tota mena per implementar un sistema de rendes mínimes que operi 
com a xarxa de seguretat última haurien estat menors. Qualsevol intent de reforma 
del sistema de garantia de rendes a Espanya s’ha de moure en el marc d’aquesta 
paradoxa.

El disseny de les rendes mínimes
Les primeres rendes mínimes aprovades al País Basc i a Catalunya es van inspi-
rar en el Revenu minimum d’insertion francès més que no pas en altres models, 
com ara el britànic, el danès o el neerlandès, la qual cosa va influir en el disseny, 
molt centrat en la complementarietat d’ingressos, la subsidiarietat respecte d’altres 
prestacions i l’orientació encaminada a l’ocupació i la inserció, amb condicions de 
comportament molt marcades. En general, les decisions de disseny que han hagut 
d’afrontar els programes de rendes mínimes (que enumerarem a continuació) afec-
ten tot un seguit d’aspectes que tenen a veure amb les característiques dels benefi-
ciaris potencials, les prestacions a les quals tenen dret i el comportament d’aquests 
beneficiaris un cop obtingudes les prestacions. En la major part dels casos, l’opció 
triada ha tendit a ser restrictiva per motius fonamentalment pressupostaris, tot i 
que no de manera exclusiva: 
• Edat: els programes de rendes mínimes han reconegut, en pocs casos, el dret a 

la prestació als menors de 25 anys, i, d’aquesta manera, han optat per un model 
d’emancipació juvenil tardana. Així mateix, han considerat que les persones de 
65 anys o més haurien d’estar cobertes pel sistema de pensions. Amb el temps, 
l’evidència que això podia implicar una protecció d’intensitat molt diferent se-
gons l’edat per a determinats col·lectius va provocar que moltes comunitats au-
tònomes establissin també programes de complements per a les pensions més 
baixes (les no contributives).

• Residència: els beneficiaris de rendes mínimes han de demostrar que resideixen 
a la comunitat autònoma de referència, però cada programa concreta de mane-
ra diferent aquest requisit: residència legal estricta, residència «efectiva», o bé 
només empadronament. Els períodes mínims de residència exigits també varien, 
però acostumen a ser llargs, i s’estableixen limitacions estrictes per a les absèn-
cies. Finalment, en diverses comunitats autònomes la definició de les unitats de 
convivència que poden rebre els ajuts (ja que no es tracta, en cap cas, de presta-
cions individualitzades, sinó per llar) ha estat ampliada més enllà de la definició 
tradicional de llar familiar, i alguns programes fins i tot admeten l’existència de 
diverses unitats de convivència en un mateix habitatge per tal d’atendre algunes 
situacions de residència que són freqüents en col·lectius d’immigrants o minories 
ètniques.

• Naturalesa del dret: en la major part de les comunitats autònomes, les rendes 
mínimes s’han anat configurant cada vegada més com a drets subjectius (és a dir, 
d’obligat reconeixement si es compleixen els requisits que estableix la llei), però 
no ha estat així a tot arreu. En algunes comunitats autònomes, com ara Múrcia, 
fins i tot s’estableixen períodes tancats de sol·licitud al llarg de l’any. En alguns 
casos, tal com ha succeït amb la renda mínima d’inserció de Catalunya del 2011 
al 2017, en el marc de les retallades pressupostàries, s’ha arribat a eliminar el 
caràcter de dret subjectiu de la prestació (que s’havia introduït el 2007), amb 
la intenció de fer dependre el reconeixement de les sol·licituds del pressupost 
disponible i, per tant, amb un marge de discrecionalitat política més elevat.
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• Durada: la majoria de les comunitats autònomes atorguen la prestació per a 
períodes anuals o bianuals, però aquests períodes acostumen a ser renovables 
de manera indefinida si es mantenen els requisits d’accés i de permanència. No 
obstant això, en algunes comunitats autònomes, com ara Andalusia, encara s’es-
tableixen períodes màxims de percepció continuada.

• Tipus de dificultat social: tot i que no ha estat la tònica dominant, per tal de reduir 
el cost econòmic del programa, alguna comunitat, com ara Catalunya durant 
l’etapa més dura de les retallades pressupostàries (entre el 2011 i el 2017), ha 
establert el requisit que els sol·licitants justifiquin una «dificultat social afegida» 
a la mera situació d’atur. Aquesta «dificultat afegida» feia referència, en el cas de 
Catalunya, a problemes demostrables de salut física o mental, monoparentalitat, 
exclusió social, indigència o violència de gènere.

• Quantia de la prestació: les rendes mínimes es plantegen com a prestacions dife-
rencials; és a dir, que complementen els ingressos de la llar fins a un determinat 
llindar garantit. Aquest llindar es calcula per al nombre de membres de la llar 
addicionals al sol·licitant segons una escala d’equivalència, que sempre és menys 
generosa que la que s’empra habitualment per calcular els llindars de pobresa 
monetària (vegeu la nota 1). A més, la tendència habitual ha estat fixar una 
quantia màxima, cosa que penalitza les llars amb molts membres.

La quantia bàsica de les prestacions (per a una llar unipersonal) ha estat proba-
blement un dels factors que han provocat més desigualtats entre els programes de 
rendes mínimes autonòmics fins avui: les diferències entre uns i altres són substan-
cials –des dels 400 euros de la Comunitat de Madrid fins als 644 del País Basc–, i 
s’esdevé igual amb les quanties màximes reconegudes (que van des dels 655 euros 
d’Andalusia fins als 1.221 de Navarra, o fins i tot arriben a la quantia il·limitada en 
el cas de la nova llei de Castella-la Manxa). 
Encara que algunes d’aquestes quanties, situades a la forquilla superior, són relati-
vament generoses comparades amb les prestacions mínimes de la seguretat social, 
la seva evolució en relació amb el llindar de pobresa (és a dir, la seva intensitat 
protectora) ha estat relativament estable, amb grans diferències entre comunitats 
autònomes (Ayala et al., 2016): en el cas d’una parella amb fills, el País Basc o 
Navarra cobririen fins al 65-70% del llindar de pobresa, mentre que la resta de les 
comunitats autònomes es mantindrien entre el 30 i el 50%. Així i tot, si en comp-
tes de considerar el llindar de pobresa estatal es consideren els llindars regionals 
respectius, el panorama canvia. En aquest cas, les diferències s’aproximen molt: 
Andalusia i Extremadura s’apropen al País Basc i fins i tot el superen, però només 
una comunitat (Extremadura) se situa prop del 60% del llindar. La situació millora 
si es considera la quantia destinada a les llars unipersonals: novament encapçalen 
el rànquing estatal el País Basc i Navarra, amb intensitats del 113% i el 93% del 
llindar de pobresa, respectivament. En aquest cas, però, pràcticament cap comuni-
tat cauria per sota del 60%.
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• Indexació: tal com hem comentat, una de les causes que la intensitat insuficient 
de les rendes mínimes s’hagi mantingut estable en el temps ha estat el mètode 
d’indexació inadequat, que s’ha fet dependre de criteris polítics, com ara l’evo-
lució del salari mínim interprofessional o de l’IPREM, un indicador estatal creat 
específicament l’any 2004 per desvincular les prestacions socials dels augments 
del salari mínim interprofessional, que en aquella legislatura es va situar per so-
bre de l’IPC. La majoria de les rendes mínimes han mantingut les quanties conge-
lades durant períodes llargs de crisi econòmica i de retallades perquè garantien 
únicament un percentatge determinat d’aquests indicadors. Com a novetat, cal 
destacar el cas de la llei navarresa de renda garantida del 2016, que estableix 
una indexació a partir de la tria entre el millor de dos indicadors: el salari mitjà 
de la comunitat i l’IPC.

• Compatibilitat amb els ingressos del treball: un dels problemes de moltes ren-
des mínimes ha estat l’exclusió de les llars amb ingressos del treball, ja que es 
considerava que la suficiència de les rendes havia d’estar ja garantida per les 
regulacions laborals, com ara el salari mínim interprofessional. Amb tot, en un 
mercat de treball com més va més irregular, fragmentat i precaritzat, aquest su-
pòsit cada vegada és més arriscat. Molts treballadors (per compte propi o d’altri) 
tenen uns ingressos laborals –en el còmput anual i, fins i tot, mensual– inferiors 
al salari mínim interprofessional, esporàdics, estacionals, provinents de feines 
a temps parcial o de l’economia submergida, etc. Excloure’ls dels programes de 
rendes mínimes provoca situacions de desprotecció en determinats col·lectius 
poc qualificats, i això els pot desincentivar a l’hora de buscar feina. Per aquest 
motiu, cada vegada hi ha més programes de rendes mínimes que, malgrat que 
encara ho facin de manera restrictiva, admeten aquesta compatibilitat sempre 
que els ingressos del treball no superin un llindar o una durada determinats.

• Rendes computables: una qüestió diferent de la compatibilitat amb els ingressos 
del treball és si, a l’hora de calcular la prestació diferencial a la qual els benefi-
ciaris tenen dret, aquests ingressos es computen o no. El model tradicional de 
rendes mínimes, tant a Espanya com a la Unió Europea, ha tendit a tenir-los en 
compte, la qual cosa ha creat un desincentiu laboral conegut com a «trampa 
de la pobresa» (o de l’atur): si per cada euro d’ingrés del treball addicional es 
descompta un euro de prestació, l’incentiu per obtenir ingressos addicionals del 
treball és zero (o fins i tot negatiu, si es tenen en compte els costos associats al 
fet de tenir feina). Per aquest motiu, molts programes han introduït estímuls 
a l’ocupació que consisteixen a deixar de computar una part de les rendes del 
treball a l’hora de calcular la prestació, de manera que els beneficiaris disposin 
d’una renda neta més elevada com més grans siguin els seus ingressos del treball 
fins a un determinat llindar, superior a la quantia que garanteix la prestació. A 
Espanya, una vegada més, el País Basc fou pioner en la implantació d’aquesta 
classe d’estímul, l’any 1998 (Sanzo, 2013; Zalakaín, 2014).

D’altra banda, sí que és habitual que algunes prestacions socials individuals, com 
ara les pensions no contributives o les pensions contributives fins a un cert límit de 
quantia, no computin a l’hora de determinar els ingressos de la unitat de convivèn-
cia, cosa que evita que s’estableixin incentius perversos en determinades llars que 
allotgen pensionistes amb ingressos baixos.
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• Condicionalitat vinculada a plans d’inserció: finalment, un tret fonamental de 
tots els programes de rendes mínimes ha estat l’exigència que els beneficiaris 
estiguin inscrits com a demandants de feina i signin un pla d’inserció sociolabo-
ral pel qual es comprometen a participar en una sèrie d’activitats de formació, 
d’orientació laboral o d’assessorament mèdic o psicològic, i fins i tot a portar a 
terme feines comunitàries o d’interès social, segons els casos. La tipologia i el 
grau de seguiment i control d’aquestes activitats per part dels serveis socials o 
d’ocupació han variat molt segons les comunitats autònomes (Pérez-Eransus, 
2005), i moltes han fixat itineraris diferents segons el perfil d’ocupabilitat dels 
beneficiaris. La major part de les comunitats autònomes han establert també 
convenis amb empreses privades dedicades a la inserció laboral, cosa que ha 
generat tot un sector d’activitat econòmica al voltant d’aquests plans d’inserció. 

Encara que, sens dubte, s’ha pretès que la condicionalitat a la inserció laboral le-
gitimés socialment els programes de rendes mínimes, l’efectivitat d’aquests plans 
i la seva eficiència pel que fa a costos i beneficis han generat sempre força dub-
tes. Les experiències són diverses, i les polítiques d’inserció d’algunes comunitats 
autònomes vinculades als programes de rendes mínimes sembla que han tingut 
una efectivitat més aviat moderada (Ayala et al., 2016; De la Rica i Gorjón, 2017; 
Ivàlua, 2010; Pérez-Eransus, 2005; Riba et al., 2011). Les evidències, però, no 
són concloents, i no hi ha estudis específics per a la major part de les comunitats 
autònomes. Finalment, els estudis que hi ha no permeten respondre la pregunta fo-
namental sobre si les mesures d’activació i inserció tindrien el mateix efecte en cas 
que l’activació i la inserció es consideressin drets d’exercici voluntari, en comptes 
de requisits necessaris per a rebre la prestació.

La despesa en rendes mínimes
Els recursos pressupostaris agregats destinats a les rendes mínimes per les diferents 
comunitats autònomes han anat augmentant, de manera continuada, al llarg del 
temps des de quantitats molt baixes fins a arribar als gairebé 1.500 milions d’euros 
de l’any 2016 (SiiS, 2018). Aquest augment no s’ha aturat ni tan sols durant els 
anys de la crisi: del 2011 al 2013 es va passar d’un import total de 841 milions a 
1.038 milions d’euros. En el període comprès entre el 2008 i el 2016, la despesa 
total es va triplicar. No obstant això, el creixement en termes reals és molt menor, i 
l’evolució és molt més estable. D’altra banda, cal situar aquest nivell de despesa en 
un context amb unes taxes de pobresa i d’exclusió més elevades. Els 1.500 milions 
esmentats queden encara molt lluny dels aproximadament 15.000 milions d’euros 
que aquell mateix any haurien estat necessaris per implementar un sistema de 
renda garantida que s’aproximés a l’eliminació de la pobresa (Fernández, 2015; 
Noguera, 2018b).
Una vegada més, les diferències de finançament entre comunitats autònomes són 
notables, i el compromís pressupostari no sempre és proporcional a les necessitats 
i la població de cada comunitat. N’és un exemple el País Basc, que, amb una taxa 
de pobresa relativament baixa i sense ser una de les comunitats més poblades, és 
responsable d’un terç del pressupost global agregat en rendes mínimes a Espanya; 
si s’hi afegís Navarra, aquesta proporció arribaria al 40%. En considerar la despesa 
per titular de la prestació durant el 2016, el País Basc queda de nou en la millor 
posició, tot i que en els darrers anys Catalunya i Astúries s’hi han acostat, fins al 
punt que Catalunya ha arrabassat el segon lloc a Navarra. Amb tot, pel que fa a 
la despesa per habitant, tant el País Basc com Navarra i Astúries queden a molta 
distància de les altres comunitats autònomes (SiiS, 2018).
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Cobertura i impacte sobre la pobresa i la inserció
De la mateixa manera que, en l’àmbit estatal, ha augmentat la despesa, també ho 
ha fet, de manera progressiva, el nombre de beneficiaris de les rendes mínimes, 
amb una única caiguda durant els anys més durs de la crisi, del 2011 al 2013, en la 
qual, probablement, tenen molt de pes comunitats com Catalunya, que va expulsar 
de cop gairebé un terç dels beneficiaris del seu programa de renda mínima (No-
guera, 2019b). En termes globals, dels 50.000 titulars que hi havia a la meitat de 
l’última dècada del segle xx s’ha passat als aproximadament 350.000 de l’any 2016 
(set vegades més), els quals, al seu torn, implicaven uns 800.000 beneficiaris asso-
ciats. Els augments més pronunciats s’observen durant el període immediatament 
previ a les retallades produïdes per la crisi (2008-2011), i a partir del 2013, com 
a resposta als efectes de la crisi mateix. Novament, gran part d’aquests increments 
recents són deguts a programes com els del País Basc o de Catalunya, però també 
a les reformes legals que algunes comunitats autònomes han dut a terme des del 
2015. La distribució de beneficiaris per comunitats autònomes dista de ser sempre 
proporcional a la població o al nivell de pobresa de cada comunitat. Aquí torna a 
destacar el País Basc, que concentra una quarta part dels beneficiaris de tot l’estat, 
seguit d’Andalusia, la comunitat més poblada, amb un 16%, i les comunitats de Ca-
talunya i Madrid, amb prop d’un 9% cadascuna. La tipologia de beneficiaris (Ayala 
et al., 2016) no ofereix sorpreses: hi predominen les dones, les persones amb ni-
vells d’estudis baixos, aturades, solteres i de mitjana edat, tot i que cada vegada 
hi ha més presència de joves i d’immigrants (que representen gairebé el 30% del 
nombre total de beneficiaris d’aquests programes).
Aquestes xifres, juntament amb les que fan referència a la despesa, confirmen la 
idea que, malgrat totes les insuficiències que tenen, les rendes mínimes de les co-
munitats autònomes són, avui dia, elements gens menyspreables del nostre estat 
del benestar, i, en bona mesura, són responsables de la contenció de les situacions 
més extremes de pobresa i d’exclusió en els darrers anys. Malgrat això, i tal com 
hem vist més amunt, no es pot dir que l’impacte que tenen pel que fa a la reducció 
de la pobresa o la desigualtat, en general, sigui gaire elevat per comparació al d’al-
tres prestacions monetàries, com ara les pensions o les prestacions d’atur (Ayala et 
al., 2016; CES, 2017). 
Un dels problemes de cobertura que acostumen a tenir programes com els de les 
rendes mínimes és el de l’anomenat take-up; és a dir, el nombre de sol·licituds eme-
ses pel conjunt dels beneficiaris potencials de les prestacions que en compleixen 
els requisits. La literatura sobre política social ha presentat certes evidències de 
nivells de non take-up relativament elevats en alguns programes de prestacions 
adreçats a la població amb ingressos baixos. Les explicacions proposades per a 
aquest fenomen són diverses: manca d’informació, por de l’estigmatització social, 
costos de temps i d’esforç afegits a la complexitat burocràtica d’algunes sol·licituds, 
o bé refús a sotmetre’s als seguiments i controls relacionats amb un pla d’inserció. 
En el cas de les rendes mínimes, a Espanya no hi ha dades ni estudis fiables sobre 
els nivells de take-up (Rodríguez Cabrero, 2015). La simple comparació entre la 
taxa elevada de pobresa monetària (un 22%) i la taxa reduïda de cobertura pobla-
cional (que només a Astúries, Navarra i el País Basc supera l’1%, amb un màxim 
de prop del 4% en el cas basc) podria fer pensar que es tracta d’un fenomen de 
gran envergadura (Arriba, 2014; Fernández, 2015). Cal tenir en compte, però, que 
els nombrosos requisits i limitacions establerts per les lleis que regulen les rendes 
mínimes exclouen com a beneficiari un percentatge molt elevat de les llars amb 
ingressos per sota del llindar de pobresa. Alguns intents d’estimació dels nivells de 
take-up de les rendes mínimes són el d’Ayala (2016), que calcula la ràtio entre llars 
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beneficiàries de rendes mínimes i llars sense ingressos segons l’Enquesta de pobla-
ció activa (EPA), o el de Sanzo (2018), que calcula el percentatge de persones en 
risc de pobresa extrema que finalment obtenen la prestació. Els resultats confirmen 
el que ja suggerien altres indicadors: en tots dos casos, el nivell de take-up és baix a 
la major part de les comunitats autònomes, però el País Basc (en un lloc destacat), 
juntament amb Navarra i Astúries, se situa al capdamunt i a gran distància de tota 
la resta. 
Els estudis de Sanzo posen de manifest, a més, que les comunitats autònomes es 
poden agrupar en funció de la proporció de despesa global que destinen a les ren-
des mínimes i la proporció de beneficiaris que aconsegueixen en relació amb les 
taxes de pobresa extrema. En fer aquest exercici, es demostra que el País Basc, Na-
varra i Astúries gasten molt més i en moltes més persones que el que correspondria 
a la seva proporció de població en situació de pobresa extrema; justament el con-
trari del que s’esdevé amb el grup format per les Illes Balears, Castella-la Manxa, 
Múrcia, la Comunitat Valenciana, Andalusia i les Canàries. Aragó, Castella i Lleó, 
La Rioja, Cantàbria, Galícia i Extremadura se situen en un lloc intermedi, però més 
a prop del primer grup, mentre que les comunitats de Madrid i Catalunya, en canvi, 
s’acosten més al segon.
Finalment, hem de demanar-nos quin impacte tenen les rendes mínimes pel que 
fa a la inserció laboral dels beneficiaris, una de les seves funcions declarades. En 
aquest sentit, és evident que els itineraris d’inserció de molts programes no han 
satisfet adequadament aquest objectiu en termes quantitatius, ja que només prop 
d’un 20% dels beneficiaris dels programes d’inserció laboral se’n surten amb «èxit» 
(Ayala et al., 2016). No obstant això, els escassos estudis que s’han portat a terme 
en algunes comunitats autònomes indiquen que la participació en un itinerari d’in-
serció específicament laboral fa que augmenti la probabilitat que els beneficiaris de 
rendes mínimes trobin feina (De la Rica i Gorjón, 2017; Riba et al., 2011; Ivàlua, 
2010). De la mateixa manera, no hi ha evidències que la percepció de la prestació 
desincentivi de manera significativa els beneficiaris pel que fa a la tasca de cercar i 
trobar feina per comparació a la resta de persones aturades (De la Rica i Gorjón). 

Un cas d’èxit relatiu: el País Basc
Tal com ja hem vist als apartats anteriors, el programa del País Basc ocupa un lloc 
destacat des de totes les dimensions d’anàlisi entre la resta de programes de rendes 
mínimes autonòmics. Per aquest motiu, s’ha parlat molt de l’experiència basca com 
el model que havien de seguir les altres comunitats autònomes, tot i que també és 
cert que aquest programa ha experimentat, al llarg del temps, diverses reformes 
i alguns retrocessos puntuals pel que fa a la generositat amb la qual s’exigeixen 
alguns requisits o condicions. El qüestionament al qual ha estat sotmès des de dife-
rents extrems de l’arc parlamentari i social, potser precisament per la seva solidesa 
i l’èxit relatiu que ha assolit, ha contrastat amb un cert consens tàcit entorn de pro-
grames molt menys ambiciosos d’altres comunitats autònomes. Amb tot, malgrat 
les limitacions que, per la seva pròpia naturalesa, pot tenir qualsevol programa de 
renda mínima d’inserció, l’experiència del País Basc pot competir en molts àmbits 
amb els millors programes de característiques semblants existents a la Unió Euro-
pea, i, de facto, en algunes etapes ha arribat a acostar-se al que seria una autèntica 
renda garantida amb una cobertura àmplia i condicions de comportament laxes.
En efecte, tal com ja hem assenyalat, pràcticament tots els indicadors disponibles 
sobre cobertura poblacional, intensitat protectora i despesa situen la Renda de ga-
rantia d’ingressos, la denominació oficial actual de la renda mínima basca, al cap-
davant de les rendes mínimes autonòmiques, i a gran distància de la resta. Com 



51Les rendes mínimes autonòmiques a Espanya: balanç i reptes de futur

han posat de manifest els estudis de Sanzo (2013, 2018), els resultats, en alguns 
aspectes, són impressionants. Per exemple:
• La Renda de garantia d’ingressos va arribar a donar cobertura durant el període 

2011-2014 a més del 73% de les persones que van manifestar alguna mancança 
econòmica greu, segons l’Enquesta de condicions de vida, davant del 7,8% de 
mitjana en el conjunt de l’estat, el 7,3% de la Comunitat de Madrid o el 5,4% de 
Catalunya. 

• La ràtio entre beneficiaris de la Renda de garantia d’ingressos i persones en con-
dicions de pobresa severa (amb ingressos per sota del 40% de la mediana) ha 
arribat al 160%, davant del 17,7% de mitjana a Espanya. En aquest indicador, el 
País Basc té millor puntuació que països com ara Alemanya o el Regne Unit, i se 
situa a poca distància dels Països Baixos o de Dinamarca.

• El 95,5% de les persones que estan per sota del llindar del 50% de la renda me-
diana eren beneficiàries de la renda mínima al País Basc, en contraposició amb 
l’11,5% de mitjana a Espanya.

• Pel que fa a la proporció de persones que no poden fer front a despeses impre-
vistes, quan la comparem amb els països de la Unió Europea, el País Basc, en 
gran part com a resultat de la Renda de garantia d’ingressos, queda en la segona 
millor posició després de Suècia.

La Renda de garantia d’ingressos ha destacat també per dos trets diferencials que 
la singularitzen històricament respecte de la resta dels programes de rendes mí-
nimes autonòmics: els ajuts complementaris per habitatge, que complementen la 
prestació bàsica de molts dels beneficiaris, i el complement d’estímul a l’ocupació 
per als beneficiaris i treballadors, en general, que no arribin a un llindar determinat 
d’ingressos del treball. L’estímul a l’ocupació, que permet que no es computin les 
rendes provinents del treball fins a un llindar concret per determinar el dret a la 
prestació, té un doble objectiu: d’una banda, eliminar el desincentiu laboral asso-
ciat a la trampa de la pobresa en trams d’ingressos baixos, i, de l’altra, protegir el 
contingent cada vegada més nombrós de treballadors amb ingressos per sota del 
llindar de pobresa (Zalakaín, 2014). Aquest complement important de la Renda de 
garantia d’ingressos va ser introduït al programa, de manera pionera, l’any 1998: 
cal tenir present que els primers tax credits britànics (una mesura semblant per 
complementar els salaris baixos) es van aprovar l’any 2002, i que durant tota la dè-
cada posterior diversos països de la Unió Europea han anat aprovant mesures sem-
blants en els seus sistemes de garantia de rendes (Espanya n’és una de les poques 
excepcions). Amb el temps, els estímuls a l’ocupació (o complements salarials) han 
anat adquirint importància pressupostària i s’han estès fins a un percentatge desta-
cable del nombre de beneficiaris del programa. Recentment, altres comunitats au-
tònomes han començat a obrir la porta per tal d’introduir complements semblants 
als seus programes de rendes mínimes.
La Renda de garantia d’ingressos del País Basc constitueix, doncs, un cas d’estudi 
important per a l’anàlisi comparada dels programes de garantia de rendes a Europa 
i al món. L’èxit relatiu que ha tingut no hauria estat possible sense la confluència 
d’un conjunt de factors econòmics, polítics, tècnics i socials. Podria haver-hi la 
temptació de pensar que el règim fiscal especial de què gaudeix aquesta comuni-
tat explica, en gran part, la robustesa de la seva renda mínima, però cal tenir en 
compte que, quan el programa es va posar en marxa, aquest règim no tenia uns 
resultats tan beneficiosos; que durant aquests trenta anys altres comunitats (com 
ara Navarra), amb una capacitat econòmica per volum de població semblant i amb 
necessitats socials també similars, no han mostrat un compromís que s’hi pugui 
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comparar, i que l’esforç pressupostari en despesa per habitant destinat a la Renda 
de garantia d’ingressos continua sent desproporcionadament alt, fins i tot en rela-
ció amb el finançament de què disposa la comunitat. Per tant, aquests resultats no 
s’expliquen sense el compromís continuat de responsables polítics de partits molt 
diferents, sense la pressió d’una societat civil i unes organitzacions socials mobilit-
zades a favor de la cohesió social, ni tampoc –cal remarcar-ho– sense un equip tèc-
nic d’una qualitat enorme i fermament compromès amb la solidesa i la continuïtat 
del programa.

3. Escenaris de reforma: cap a una renda garantida  
a Espanya?

Models de garantia de rendes mínimes: una tipologia
El balanç elaborat a les pàgines anteriors deixa entreveure clarobscurs en el pano-
rama de les rendes mínimes a Espanya, en el context d’un sistema més ampli de 
garantia de rendes. Malgrat que hi ha casos d’èxit per comparació (com ara el del 
País Basc, o, en menor mesura i més recentment, el de Navarra o Astúries), el pai-
satge general mostra insuficiències greus i, alhora, una fragmentació i una dispari-
tat de nivells de protecció i criteris de disseny acusades. Per aquests motius, des de 
fa molts anys, diversos estudiosos i implementadors d’aquestes polítiques reclamen 
un replantejament del sistema de garantia de rendes a Espanya per tal d’aconse-
guir més coordinació, coherència, cobertura i intensitat protectora. En el debat 
públic i acadèmic s’han posat damunt de la taula diverses propostes alternatives a 
les rendes mínimes d’inserció, i s’ha generat una certa confusió tant terminològica 
com conceptual sobre la definició de diversos models de garantia de rendes i sobre 
els passos que s’haurien de fer des del sistema actual per transitar cap a un model 
diferent, o bé, tal com sembla més aconsellable, cap a una combinació dels diversos 
models.
En efecte, sovint les diferents polítiques de garantia d’ingressos mínims no es dis-
tingeixen prou. Tot i que és desitjable evitar la confusió conceptual i terminològica, 
també és important comprendre que les diferències tipològiques entre polítiques, a 
la pràctica, es poden reduir sovint a una qüestió de grau de condicionalitat en fun-
ció de dues variables fonamentals (per simplificar-ho, deixarem de banda el grau 
d’individualització de la prestació). 
La primera variable està relacionada amb el grau de condicionalitat en funció de la 
renda, i amb la qüestió de si les prestacions econòmiques han d’estar més o menys 
destinades a la població amb rendes baixes o inferiors al llindar de pobresa; com 
més ho estan, més exigents o fortes són les condicions de renda que s’han de com-
plir per ser-ne beneficiari. 
La segona variable fa referència al grau de condicionalitat de comportament, nor-
malment centrada en el comportament laboral passat, present o futur. La gran 
majoria dels programes existents estableixen condicions de comportament, encara 
que poden variar considerablement, segons la naturalesa i el nivell d’exigència: des 
de la simple i gairebé voluntària acceptació d’una oferta de feina «adequada» (tal 
com es requereix en alguns programes de protecció als aturats), fins a la realització 
obligatòria de treballs públics (com en el cas del workfare anglosaxó), passant pel 
compromís amb itineraris d’inserció que inclouen activitats formatives o de recerca 
activa de feina (com en els programes de rendes mínimes d’inserció). 
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Si encreuem aquestes dues variables i distingim entre condicions més fortes i con-
dicions més febles, podem obtenir una classificació senzilla que mostra quatre tipus 
bàsics de programes de garantia de rendes (taula 1).
La primera modalitat, que inclou les rendes mínimes d’inserció i altres prestacions 
assistencials per a aturats, reuneix condicions fortes tant de renda com de compor-
tament. Si es relaxen les condicions laborals o de comportament, es transita cap 
a un programa de renda garantida en el qual es manté la condició de renda, però 
s’eliminen o es relaxen molt les condicions d’inserció laboral (encara que es puguin 
mantenir programes voluntaris amb aquest objectiu); els programes de pensions 
no contributives condicionades a la manca de rendes també encaixen en aquest 
quadrant. A l’inrevés, si es relaxa el requisit de manca de rendes, anem cap a una 
política de complements salarials o crèdits fiscals per a treballadors amb salaris fins 
a un llindar determinat, que funcionen com a incentiu laboral en trams salarials 
baixos i també com a suport als treballadors pobres (encara que en molts països 
s’han ampliat a famílies amb rendes mitjanes). En aquest cas, hi ha una condició 
laboral estricta per ser-ne beneficiari (s’ha de tenir feina), encara que la condició 
de les rendes és més laxa, atès que el nivell d’ingressos en el qual es deixa de rebre 
el crèdit pot ser relativament generós. La quarta i darrera alternativa és una renda 
bàsica universal que no incorpora cap de les dues menes de condicionalitat.

Taula 1. Models de garantia de renda
Condicions laborals o de comportament

Fortes Febles

Condicions 
de renda

Fortes

• Rendes mínimes 
d’inserció 

• Subsidis d’atur 
assistencials 

• Renda garantida 
• Pensions no contributives

Febles • Complements salarials • Renda bàsica 

Font: elaboració pròpia.

Ara s’entén que, des d’un punt de vista determinat, tant una renda garantida com 
un complement salarial poden ser vistos com a «passos intermedis» des d’un model 
de rendes mínimes d’inserció com l’habitual a la major part dels països europeus 
fins a un model de renda bàsica: en el primer cas (renda garantida), s’elimina la 
condició de comportament, mentre que en el segon (complement salarial) es re-
laxa la condició de renda. Amb una combinació de totes dues propostes, doncs, la 
diferència amb una renda bàsica es podria reduir estrictament al grau d’individua-
lització i a la taxa impositiva marginal implícita sobre els ingressos addicionals.
Des de fa temps, les propostes per a Espanya provinents de partits polítics i orga-
nitzacions socials, com també de molts dels debats públics que s’han portat a terme 
sobre aquest tema en els darrers anys, van justament en aquesta direcció: transitar 
gradualment des del model de renda mínima d’inserció dels programes actuals 
de les comunitats autònomes cap a un model de renda garantida (que relaxi la 
condicionalitat de les prestacions pel que fa al comportament i ampliï la cobertura 
a totes les llars que estiguin per sota del llindar mínim d’ingressos establert), i, al 
mateix temps, obrir la possibilitat d’introduir mesures de complements salarials 
com les que ja existeixen des del 1998 al País Basc i en molts altres programes a la 
Unió Europea (Noguera 2017a, 2018b, 2019a).
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Una nova generació de rendes mínimes a Espanya?
En moltes comunitats autònomes es posen en marxa reformes dels programes tra-
dicionals de rendes mínimes que augmenten tant la generositat com la incondi-
cionalitat de les prestacions, al mateix temps que s’hi introdueixen innovacions 
interessants de disseny i gestió. Aquesta tendència, sens dubte, va a contracorrent 
d’allò que ha estat la tònica habitual (amb poques excepcions) al nostre país, però 
també, en certa manera, del que s’esdevé en l’àmbit europeu, ja que avui dia ob-
servem més aviat un gir preocupant cap a una condicionalitat laboral més eleva-
da i retallades en la cobertura (com succeeix, per exemple, amb l’universal credit 
britànic). 
No obstant això, les reformes esmentades es porten a terme amb una discreció re-
lativa i no han obtingut la projecció mediàtica que han suscitat altres experiències 
(com és el cas de les proves pilot sobre «renda bàsica universal» fetes a Finlàndia i 
als Països Baixos, entre altres països). En realitat, però, introdueixen mesures molt 
semblants, amb l’avantatge que s’apliquen dins d’una política real, i no en un ex-
periment fet amb una petita mostra de població. Els resultats de moltes d’aquestes 
reformes (si no se’n frustra la implementació) han d’arribar a oferir, d’aquí a pocs 
anys, molta informació de qualitat que permetrà respondre algunes de les pregun-
tes que encara no tenen cap resposta concloent sobre l’efectivitat dels diferents 
programes de rendes mínimes en funció de com estan dissenyats.
La taula 2 intenta resumir algunes de les característiques més innovadores de les 
noves rendes mínimes a Espanya a partir d’algunes reformes legals que s’han pro-
duït des de l’any 2015. Els governs que les implementen tenen diversos colors 
polítics: des de governs de partits nacionalistes amb el suport de partits d’esquerra 
nous i vells (Navarra), passant per governs de coalició o acords parlamentaris que 
inclouen Podem i altres partits d’esquerra entorn del PSOE (Aragó, Illes Balears, 
Comunitat Valenciana), fins a algun govern del Partit Popular amb el suport de 
Ciutadans (La Rioja), o experiències nascudes en una iniciativa legislativa popular 
independent dels partits (Catalunya). S’hi inclouen les que ja disposen d’una llei 
aprovada recentment sobre aquest tema o, almenys, un projecte de llei en tramita-
ció (com és ara el cas d’Aragó o Castella-la Manxa). Finalment, s’hi inclou també 
el País Basc com a punt de referència i com a programa pioner per a moltes de les 
reformes noves. 
Amb tot, un dels primers fets que permet comprovar aquesta taula és que, encara 
que el cas del País Basc continuï sent, sense dubte, la comunitat més avançada pel 
que fa a la intensitat protectora i la cobertura, pot ser que estigui quedant enrere 
en relació amb determinades innovacions en el disseny dels programes i en la 
relaxació d’alguns dels requisits per cobrar les prestacions. Per exemple, tot i que 
manté el seu paper pioner pel que fa a la lluita contra la trampa de la pobresa i la 
compatibilitat de les rendes mínimes amb els salaris baixos, encara condiciona la 
prestació a l’activació laboral i les mesures d’inserció, condicions que altres comu-
nitats autònomes han començat a rebaixar i, fins i tot, a eliminar, per convertir-les 
en aspectes voluntaris i, fins i tot, incentivats econòmicament. 
Totes les comunitats autònomes incloses a la taula 2 articulen les seves rendes 
mínimes com un dret subjectiu, que no depèn de la disponibilitat pressupostària, 
i d’aquesta manera eviten la discrecionalitat política. Totes atorguen també una 
durada indefinida (encara que estigui subjecta a renovacions periòdiques) al co-
brament de la prestació mentre es mantingui la insuficiència d’ingressos. També cal 
remarcar que moltes aproven el silenci administratiu positiu per a les sol·licituds: 
en cas de no resposta de l’administració en el termini legal fixat, s’entén que la 
prestació s’ha concedit. 
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En el capítol de les innovacions que encara no són gaire freqüents, el programa de 
Navarra és l’únic que introdueix un mecanisme automàtic d’indexació independent 
de decisions polítiques, atès que vincula l’actualització de la prestació a indicadors 
com l’IPC i el salari mitjà en comptes del salari mínim interprofessional o l’IPREM. 
La renda mínima nova de la Comunitat Valenciana inclou dues mesures força am-
bicioses: l’automatisme en l’accés a ajuts addicionals per als beneficiaris (beques 
de menjador, prestacions farmacèutiques, despeses escolars, etc.) i l’establiment 
d’una modalitat de prestació que, a diferència del que succeeix amb la resta dels 
programes, no està condicionada ni tan sols a la disponibilitat de cara a acceptar 
ofertes de feina. En el cas de Navarra, també trobem innovacions molt interessants 
en relació amb la integració fiscal de les prestacions, un tema sobre el qual a Espan-
ya s’ha avançat poc i que mereixeria un estudi a part (Hermida i Noguera, 2013; 
Noguera, 2018a).
No obstant això, segurament les mesures més importants que introdueixen la ma-
joria de les rendes mínimes noves són dues: la incondicionalitat de la prestació 
(en diferents graus o modalitats) respecte de la signatura d’un pla d’inserció (que 
fa només una dècada semblava políticament impensable) i el combat contra la 
trampa de la pobresa amb el permís que els beneficiaris acumulin una part dels 
seus ingressos salarials a la prestació fins a un topall variable, una mesura que, si 
s’articulés per la via fiscal, estaria en la línia dels crèdits fiscals per a treballadors 
que –com ja hem apuntat abans– s’han estès per diversos països europeus durant 
les dues últimes dècades (Zalakaín, 2014; Noguera, 2018a). 
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Taula 2. Comparació de les rendes mínimes noves  
a Espanya des del 2015 (més el País Basc) 
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Totes aquestes mesures –moltes encara tímides– obren oportunitats per anar apro-
pant els programes de rendes mínimes a rendes garantides autèntiques (només 
condicionades a la insuficiència d’ingressos), i aproximen també aquests progra-
mes a aspectes interessants continguts en la proposta de la renda bàsica universal. 
D’aquesta manera, demostren que és possible fer avenços concrets que repercutei-
xin en una millora palpable de les condicions de vida de les llars més castigades 
per la crisi, i que el debat sobre els models de garantia de rendes és més fèrtil quan 
les condicions d’accés a les prestacions es plantegen com una qüestió de grau d’in-
condicionalitat, més que no pas de «tot o res». Per últim, evidencien que és possible 
fer progressos des d’administracions subestatals com les comunitats autònomes, les 
quals, una vegada més, fan una contribució important en la lluita contra la pobresa 
i omplen les llacunes que deixa l’absència d’una garantia de rendes adequada en 
l’àmbit estatal.

4. Conclusions: reptes de futur de les rendes mínimes  
a Espanya
Les insuficiències i limitacions paleses de l’actual sistema de rendes mínimes a Es-
panya, com també la proliferació de propostes i d’experiències de reforma d’aques-
tes rendes en contextos locals, regionals, estatals i internacionals, posen de mani-
fest alguns dels reptes fonamentals que aquestes polítiques hauran d’afrontar en 
el futur pròxim si realment compleixen la seva funció principal de lluita contra la 
pobresa al nostre país. A tall de conclusió, enumerem tot seguit alguns d’aquests 
reptes:
• Predistribució: la millor manera de no haver de destinar recursos abundants en 

forma de garantia de rendes per a la població en situació de pobresa és afavo-
rir una distribució primària de la renda disponible que minimitzi el volum de 
població que es troba en aquesta situació (Noguera 2017b). Els programes de 
rendes mínimes afronten el repte de coordinar-se amb mesures predistributives, 
com ara la dignificació del salari mínim, una regulació del mercat de treball que 
contraresti les tendències a la precarització i la polarització, el combat contra la 
pobresa laboral i una política d’habitatge que impedeixi que els preus dels llo-
guers absorbeixin qualsevol millora en la garantia de rendes a les grans ciutats. 

• Dret subjectiu efectiu: una garantia de renda ciutadana com la que estableixen 
molts estatuts d’autonomia i moltes lleis de renda mínima no hauria d’estar sub-
jecta a cap mena de discrecionalitat administrativa, sinó únicament al compli-
ment dels requisits legals en funció de la necessitat social i econòmica.

• Cobertura: un dels reptes més importants que el sistema de garantia de rendes 
espanyol ha de superar és, probablement, l’ampliació efectiva de la cobertura a 
totes les llars en situació de pobresa monetària i d’exclusió, però això, a més d’un 
important esforç pressupostari, demana que se simplifiquin i es relaxin molts 
dels requisits i de les condicions que encara es mantenen en la major part de les 
lleis de rendes mínimes existents.
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• Suficiència: la quantia de majoria de les rendes mínimes del nostre país hauria de 
tendir a créixer substancialment si es vol que tinguin la intensitat protectora su-
ficient per situar els beneficiaris per sobre del llindar de pobresa. Considerar els 
llindars de pobresa relativa en l’àmbit autonòmic (i no en l’estatal) pot ser una 
manera de fer que el cost d’aquest augment sigui més assumible per a algunes 
comunitats autònomes, tot i que també implicaria que les comunitats autònomes 
amb una mitjana de renda disponible més alta fessin un esforç més gran. Altres 
elements bàsics per a la suficiència de les prestacions són un sistema d’indexació 
adequat i que no depengui de la discrecionalitat política, i unes escales d’equi-
valència actualitzades per als membres addicionals de la llar.

• Individualització: l’heterogeneïtat i la inestabilitat creixents de les formes de con-
vivència i les tipologies de família aconsellen explorar vies per individualitzar 
més les rendes mínimes. Sense arribar necessàriament a la individualització to-
tal, opció que acostaria els programes al que seria una renda bàsica universal i en 
dispararia l’actual cost econòmic, és possible permetre que la prestació recone-
guda a cada llar es divideixi entre els seus membres adults, per exemple, en fun-
ció de la seva renda disponible individual. També hi ha marge per revisar el pe-
ríode exigible de constitució d’un habitatge independent per a alguns col·lectius.

• Control: la comprovació per determinar si algú té dret a rebre la prestació s’ha 
de replantejar per tal d’evitar controls humiliants i invasius, i ha de tendir a 
centrar-se a comprovar, per vies impersonals, si la persona disposa de rendes i 
recursos suficients, o no. En aquest sentit, és fonamental que els registres i les 
bases de dades de les diferents administracions públiques i dels seus organismes 
puguin estar interconnectats.

• Condicionalitat i activació: de manera imperiosa cal aprofundir en el debat so-
bre si la percepció de les rendes mínimes ha d’estar estrictament condicionada 
a comportaments d’activació o d’inserció, o bé si només s’ha de condicionar a 
la manca de rendes suficients i la resta de les activitats s’han de plantejar com 
un dret més, que pot exercir el beneficiari segons el seu propi criteri (sense 
perjudici de l’assessorament i assistència, en aquest sentit, dels serveis socials i 
d’ocupació). També cal explorar amb més valentia la compatibilitat de les rendes 
mínimes amb els ingressos salarials fins a un llindar pròxim al salari mínim, amb 
l’objectiu d’eliminar la pobresa laboral i la trampa de la pobresa. L’anàlisi de les 
proves pilot que es porten a terme i de les darreres reformes, en aquest sentit, 
d’alguns programes de rendes mínimes a Espanya, pot aportar evidències útils a 
l’hora d’allunyar aquests debats de prejudicis ideològics i moralistes.

• Viabilitat financera i coordinació entre administracions: els abundants recursos 
necessaris per a la reducció substancial dels nivells de pobresa requereixen un 
compromís pressupostari que difícilment està a l’abast de la majoria de comu-
nitats autònomes (tot i que és cert que moltes podrien fer un esforç superior a 
l’actual). En aquest sentit, seria desitjable explorar vies de garantia estatal bàsica 
amb l’ampliació de cobertures de la seguretat social o, alternativament, mesu-
res d’integració fiscal i d’imposició negativa. En aquest escenari, les comunitats 
autònomes podrien vehicular els seus recursos cap a la complementació i l’am-
pliació d’aquesta garantia, i cap a necessitats més específiques, ja que les seves 
administracions –per la proximitat i l’experiència més gran que tenen amb els 
diversos col·lectius de beneficiaris– estan més ben posicionades per fer-ho que 
no pas l’estatal.
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• Gestió: els programes de rendes mínimes s’enfronten també amb el repte de re-
duir els tràmits burocràtics dels beneficiaris i sol·licitants, separar les activitats 
d’inserció laboral del seguiment dels serveis socials i explorar la possibilitat d’in-
tegrar les prestacions amb la fiscalitat personal, de manera que es minimitzin les 
inconsistències de protecció que existeixen actualment entre tots dos sistemes 
(Hermida i Noguera, 2013; Fernández, 2015; Noguera, 2018a).

• Respecte competencial: la complexitat de l’organització territorial a Espanya fa 
que hàgim de ser especialment curosos amb la distribució de competències en un 
tema com el de les rendes mínimes. Un principi important de qualsevol reforma 
global en el marc estatal hauria de ser el respecte a les competències en matèria 
d’assistència social que l’article 148 de la Constitució assigna a les comunitats 
autònomes. L’esperit de qualsevol reforma d’aquesta mena hauria d’apuntar cap 
a una base estatal comuna sobre la qual les comunitats autònomes poguessin 
reorientar, si així ho desitgen, el seu esforç actual en matèria de rendes mínimes 
cap a la complementació econòmica d’aquesta base, les mesures d’inserció social 
i laboral, o l’atenció a situacions, col·lectius i necessitats que en l’actualitat no 
tenen prou cobertura per part dels programes existents. En aquest sentit, se-
ria desitjable, sens dubte, que els diferents nivells de l’administració estiguessin 
coordinats.

• Finalment, la perspectiva de gènere s’ha d’erigir, també, en principi regulador de 
qualsevol programa de garantia d’ingressos mínims. Les mesures esmentades 
en el sentit d’una individualització més gran de les rendes mínimes que pugui 
atorgar més independència material a cadascun dels membres de la llar, i en es-
pecial a les dones, es podrien interpretar en aquest sentit. En la mateixa direcció 
es poden establir també excepcions pel que fa al període requerit de constitució 
d’habitatge independent en els casos de processos de separació o divorci, o de 
violència de gènere, tal com ja fan molts programes. També s’ha de tenir en 
compte el fet que el 83% de les llars monoparentals estan encapçalades per do-
nes, a fi d’establir complements específics per a aquest tipus de llars.

Sembla que l’única manera viable d’apropar-nos a l’objectiu d’erradicar la pobresa 
de la nostra societat a mitjà termini –sense deixar d’obrir noves oportunitats per a 
propostes i debats socials més ambiciosos, com ara el que plantegen les propostes 
de renda bàsica universal– és encarar tots aquests reptes i avançar cap a un au-
tèntic sistema de renda garantida de ciutadania. Amb compromís cívic, voluntat 
política i un bon assessorament tècnic, hi ha un marge important per a les reformes 
que pretenen incrementar la incondicionalitat, la cobertura i la suficiència dels 
programes de garantia de renda mínima existents, per tal d’aconseguir millores 
graduals i generar consensos amplis.
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Resum

El 21 d’abril de 2015, els sindicats CCOO i UGT van registrar al Congrés 
dels Diputats la iniciativa legislativa popular en demanda d’una prestació 
d’ingressos mínims amb el suport de 700.000 firmes. Naixia així una 
iniciativa per tramitar una proposició de llei que reforcés la protecció dels 
ciutadans, especialment els desocupats de llarga durada i les seves famílies. 
Alhora, s’iniciava un debat polític entorn de la renda mínima, en què han 
participat experts de diversos àmbits, i en el marc del qual s’ha discutit, 
també, sobre alternatives com ara la renda bàsica, i s’ha subratllat la 
necessitat de revisar el mapa actual de protecció social de l’Estat. Un debat 
en el qual hi havia un cert consens sobre el diagnòstic de la situació i la 
necessitat de disposar de nous instruments de protecció social, però també 
visions molt diferents en relació amb la inspiració de la prestació d’ingressos 
mínims, la seva finalitat, la viabilitat econòmica, l’àmbit competencial, etc. 

Destacats:
1. Aquesta iniciativa legislativa popular neix perquè, amb l’augment de la  
 desigualtat i l’amenaça que representen els canvis associats a la revolució  
 tecnològica, la societat percep cada vegada més que el sistema de  
 garantia de rendes actual és inadequat per tal de resoldre les situacions  
 de necessitat.
2. Els sindicats consideren que el sistema actual és enormement ineficient  
 per combatre la desigualtat, i que cal transitar cap a un sistema de  
 garantia de rendes.
3. Aquesta proposició de llei es pot analitzar amb un enfocament més  
 assistencial, o bé des d’una concepció de dret subjectiu que tendeixi cap a  
 la universalitat i la incondicionalitat.
4. Estem davant d’una política social més avançada que vol allunyar-se de la  
 mirada més assistencial i promoure la llibertat i l’autonomia de les  
 persones.
5. La col·laboració entre els diferents nivells administratius és fonamental.  
 Cal passar de les incompatibilitats a la cooperació.
6. Si es tracta de protegir persones i famílies en situació de necessitat,  
 12.000 milions d’euros és un cost elevat?

Belén Santa  
Cruz Díez 
Economista  
i periodista

Paraules clau: 
prestació d’ingressos 
mínims, iniciativa 
legislativa popular, 
debat, consens, partits 
polítics, sindicats, 
reforma.
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1. Introducció
El 21 d’abril de 2015, els sindicats CCOO i UGT van registrar al Congrés dels Di-
putats la iniciativa legislativa popular en demanda d’una prestació d’ingressos mí-
nims amb el suport de 700.000 firmes. Naixia així una iniciativa per «tramitar una 
proposició de llei que respongui a la creació d’una nova prestació que sigui l’última 
xarxa de protecció sociolaboral per a les famílies treballadores del nostre país», tal 
com va assenyalar Cándido Méndez. 
El febrer del 2017, el Congrés dels Diputats prenia en consideració aquesta iniciati-
va per establir una prestació d’ingressos mínims de 431 euros en l’àmbit de protec-
ció de la Seguretat Social, adreçada especialment als desocupats de llarga durada 
desprotegits i a les famílies sense recursos. Al cap de cinc mesos, es va aprovar amb 
177 vots a favor i 165 en contra. La proposició de llei obria un debat sobre la renda 
mínima i altres propostes, com ara la renda bàsica, i sobre la necessitat de revisar el 
mapa actual de protecció social de l’Estat. Durant les intervencions que hi va haver 
a la Comissió de Treball, Migracions i Seguretat Social (abans Comissió d’Ocupació 
i Seguretat Social), vam poder escoltar representants dels diferents grups polítics i 
experts d’àmbits molt diferents, entre els quals hi ha un consens força generalitzat 
pel que fa al diagnòstic de la situació i la necessitat d’impulsar instruments de pro-
tecció social nous, però també una diversitat d’opinions considerable sobre quines 
són les eines més adequades per fer front a aquesta situació, així com la inspiració 
i les característiques que ha de tenir una prestació d’ingressos mínims.
Cal destacar el caràcter social d’aquesta mesura, que va néixer gràcies al suport 
de més de 700.000 ciutadans, amb una clara vocació d’assegurar un nivell mínim 
d’ingressos que garanteixi unes condicions bàsiques a les persones que, tot i ser ca-
paces de treballar i voler fer-ho, no poden. Un mandat social que instava el Congrés 
a assumir la responsabilitat política de protegir tots els ciutadans, lluitar contra la 
pobresa i l’exclusió social, i garantir un nivell de recursos mínim que permeti que 
tothom pugui fer front a les seves necessitats bàsiques. 
Aquesta proposta va sorgir perquè, davant els increments de la desigualtat i l’ame-
naça creixent que representen els canvis derivats de la revolució tecnològica, la 
societat percep cada vegada més que el sistema actual de garantia de rendes és 
inadequat per fer-se càrrec de les situacions de necessitat. De fet, les taxes de co-
bertura reduïdes, el percentatge escàs de despesa en matèria de protecció social o 
la mateixa ineficiència dels resultats obtinguts són alguns dels arguments que es 
van poder sentir al llarg del debat parlamentari sobre aquesta iniciativa. Sigui pel 
motiu que sigui, el cert és que els instruments de protecció social que tenim s’han 
de millorar i simplificar, o bé s’han de complementar amb instruments nous. 
Tot i que el diagnòstic és compartit, al voltant d’aquesta proposta concreta de pres-
tació d’ingressos mínims s’ha generat un debat interessant i de fons sobre si és real-
ment necessària, i també sobre aspectes com la seva idoneïtat, configuració, quan-
tia, condicionalitat, etc. Aquest debat pot ser més o menys profund, i situar aquesta 
prestació en l’àmbit de les prestacions assistencials vinculades amb l’ocupació, o bé 
anar més enllà i veure-la com un dret subjectiu i, per tant, universal, tal com fa la 
iniciativa presentada. El que és un fet, però, és que la preocupació per garantir un 
nivell mínim d’ingressos per tal que tots els ciutadans puguin viure amb dignitat ha 
guanyat pes en l’agenda política.
En aquest capítol, analitzarem els motius, l’objectiu i els punts de discussió princi-
pals sobre aquesta prestació que van sorgir en el debat parlamentari de la Comissió 
de Treball, Migracions i Seguretat Social. En espera de l’informe final, i pendents 
de saber fins on és capaç l’acció política de tirar endavant aquesta proposta, podem 
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retenir els aspectes que van sorgir en el debat, les diferents propostes de reforma 
i termes com ara ingrés mínim, renda bàsica, lluita contra la desigualtat, dignitat, 
responsabilitat política, exigència social, dret subjectiu, protecció, oportunitats…, 
que s’han anat incorporant al debat polític com a resposta d’una exigència social, 
civil i democràtica cada vegada més gran. Perquè, tal com va assenyalar el premi 
Nobel Joseph E. Stiglitz, un sistema socioeconòmic que proporciona desavantatges 
a una part majoritària de la població és un sistema que està condemnat a la ines-
tabilitat i al fracàs.

2. La raó de ser d’aquesta mesura
La situació social resultant de la crisi econòmica i la incapacitat dels mecanismes 
actuals a l’hora d’ocupar-se de les necessitats de la població van empènyer els sin-
dicats a presentar aquesta iniciativa. Tal com assenyalen a l’exposició de motius de 
la proposició de llei, «la crisi actual ha posat en evidència, i d’una manera dramà-
tica, la inadequació del nostre sistema de garantia de rendes davant els efectes ja 
coneguts de l’augment de la pobresa». I afegeixen que «els efectes de la crisi han 
delmat l’estat del benestar, el nivell d’atur ha augmentat fins a uns nivells històrics 
i s’ha produït una caiguda espectacular de l’ocupació, al mateix temps que s’han 
dut a terme una sèrie de modificacions legislatives que han repercutit en la despesa 
social i han afectat la cobertura del sistema de garantia de rendes».
Aquesta iniciativa sorgeix, doncs, per reforçar el sistema de protecció social actual 
i aportar-hi solucions noves i més adequades, ja que els mecanismes existents no 
protegeixen totes les persones en situació de necessitat. A més, aquest sistema de 
protecció social no es pot adaptar a les situacions noves que han anat sorgint. Per 
tant, cal ampliar i completar els sistemes de protecció social i seguretat econòmi-
ca per garantir uns ingressos mínims a tots els ciutadans. En definitiva, aquesta 
proposició vol reforçar les prestacions actuals, però mai en detriment de les que ja 
existeixen.
El fonament de la iniciativa, però, encara és més profund, perquè considera que, 
més enllà de les dificultats econòmiques que travessa l’economia espanyola, la pro-
tecció de les persones amb una cobertura social pública escassa o bé inexistent és 
«una exigència social, cívica i democràtica». «Els ciutadans i les ciutadanes han de 
tenir garantida una protecció social pública adequada», afirma el document.
En la defensa d’aquesta prestació, es fa referència directament a la Constitució es-
panyola, en assenyalar: «La prestació d’ingressos mínims no contributiva és un dret 
subjectiu que es fonamenta en l’article 41 de la Constitució, que preveu l’obligació 
dels poders públics d’atendre les situacions de necessitat, especialment en cas de 
desocupació. Aquest precepte s’ha d’entendre d’acord amb altres atribucions ator-
gades per la Constitució als poders públics, com ara el respecte a la dignitat de la 
persona com a fonament de l’ordre polític i de la pau social (article 10.1 CE); la 
promoció de les condicions per aconseguir que la llibertat i la igualtat de les perso-
nes i grups siguin reals i efectives (article 9.2 CE); l’obligació de promoure condi-
cions favorables per al progrés social i econòmic, com també per a una distribució 
de la renda regional i personal més equilibrada (article 40 CE), i la protecció social, 
econòmica i jurídica de la família (article 39.1 CE)».

3. La visió dels sindicats
Fernández Toxo (exsecretari general de CCOO) i Álvarez Suárez (UGT) van inter-
venir en representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per exposar els motius que en justificaven la presentació. A continuació, també van 
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prendre la paraula el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, 
Bravo Fernández, i el secretari confederal d’UGT, Carrió Ibáñez.
Fernández Toxo va fer una al·lusió especial al fet que aquesta prestació s’estableix 
com «un dret subjectiu»; ha de durar «mentre duri la necessitat» (a diferència de 
com funcionen actualment alguns dels ajuts assistencials), i ha de ser compatible 
amb les rendes assistencials de les comunitats autònomes, les quals, no obstant 
això, computarien a l’efecte del llindar d’ingressos per accedir a la prestació. En 
definitiva, tal com va assenyalar: «no es tracta d’un subsidi ni d’una subvenció, sinó 
de consolidar un nou dret per completar la xarxa de protecció social a Espanya». 
Álvarez Suárez va apel·lar a la necessitat d’aconseguir una prestació que tingui «un 
caràcter permanent i universal pel que fa a les condicions d’accés a la protecció». El 
secretari confederal d’UGT, Carrió Ibáñez, per la seva banda, va iniciar la seva in-
tervenció amb una frase contundent: «El govern ha rescatat els bancs; amb aquesta 
iniciativa legislativa popular, UGT i Comissions pretenem rescatar les persones».
Per als sindicats, el sistema actual és enormement ineficient en el combat contra 
la desigualtat. Les taxes de cobertura actuals han permès que hi hagi persones que 
hagin exhaurit totes les prestacions, que s’hagin quedat sense cap mena d’ajut que 
els permeti subsistir i que no tinguin cap cobertura. Amb els instruments de protec-
ció social actuals, no s’arriba a protegir tots els ciutadans que estan en situació de 
necessitat, i és per això que els sindicats, en paraules de Carrió Ibáñez, consideren 
que cal «anar cap a un sistema de garantia de rendes [...]», ja que «les polítiques 
formulades al nostre país no han estat la solució per combatre la pobresa i l’exclu-
sió social».
D’altra banda, els nivells d’atur elevats i les condicions precàries que pateixen molts 
treballadors justifiquen la necessitat de reforçar el sistema de protecció contra l’atur, 
que, tal com va destacar Fernández Toxo, cal que «vagi acompanyat de polítiques 
actives en matèria de formació, de qualificació». Els sindicats assenyalen, fins i tot, 
que la vinculació d’aquesta mesura al sistema de protecció contra l’atur seria una 
oportunitat per tal de millorar el sistema assistencial, ja que s’alliberarien recursos 
per fer-se càrrec de les situacions d’exclusió social en l’àmbit de les competències 
d’assistència social, que són exclusives de les comunitats autònomes. 
Respecte de la viabilitat econòmica de la mesura, de la qual els sindicats estan ple-
nament convençuts, expliquen que hi ha marge, atès que Espanya gasta menys en 
protecció social que la mitjana dels països de la zona euro. Estimen que la mesura 
tindria un cost d’11.000 milions d’euros, si bé matisen que, en realitat, podria ser 
molt menor, perquè algunes de les prestacions actuals es podrien simplificar i po-
drien ser substituïdes per la que proposen.
En aquesta mateixa línia, Fernández Toxo va apuntar que Espanya no té un proble-
ma d’excés de despesa, sinó «un problema d’ingressos insuficients, ja que ingressem 
set o vuit punts menys del PIB que els altres països del nostre entorn, i aquesta 
diferència és la que impedeix que algunes polítiques […] es puguin obrir pas amb 
prou garanties cap als ciutadans i les ciutadanes del nostre país». En aquest sentit, 
aposten per emprendre una reforma fiscal que doti les administracions públiques 
de recursos suficients i avanci en el camí de la consolidació fiscal, i proposen cinc 
alternatives interessants per millorar el finançament: augmentar l’eficàcia de la 
lluita contra el frau, modificar l’impost de societats per elevar-ne la recaptació, aug-
mentar la imposició sobre la riquesa, incrementar la recaptació de la imposició me-
diambiental i eliminar alguns dels beneficis fiscals dels plans privats de pensions. 
Respecte del marc competencial, els sindicats van explicar que les competències de 
les comunitats autònomes no en quedarien afectades, perquè la prestació tindria el 
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mateix tractament que les pensions no contributives, que són finançades per l’Estat 
i gestionades per les comunitats autònomes. No obstant això, aquesta prestació 
es podria configurar de diverses maneres: la gestió pot correspondre a l’Imserso i 
als serveis socials de les comunitats autònomes, o bé es pot portar a terme en el 
marc dels serveis d’ocupació de les autonomies i sota la coordinació i supervisió 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal. El que van considerar més important és que hi 
hagués una bona coordinació entre els diferents nivells administratius en el sistema 
de protecció social, i que es passés d’una visió d’incompatibilitats entre prestacions 
a un grau més elevat de cooperació.
Cal destacar, també, que els sindicats desvinculen completament aquesta mesura 
del que seria una renda bàsica. «La proposta que hem portat aquí no és una renda 
bàsica […] –malgrat que nosaltres, com crec que tothom, considerem interessant 
debatre aquest tema–; el que hem plantejat aquí és una iniciativa de renda míni-
ma i, per tant, una renda mínima subjecta a condicionalitat», va assenyalar Bravo 
Fernández. 
Finalment, convé remarcar la importància que els sindicats atorguen a aquesta 
prestació per l’impacte de gènere que té, ja que dos terços dels beneficiaris poten-
cials són dones, i també pel seu pes en el combat contra la pobresa infantil.

4. La prestació
Abans d’analitzar els punts principals del debat que la proposta va suscitar entre 
els diferents grups polítics, repassarem els objectius, els principis inspiradors i les 
característiques bàsiques d’aquesta prestació d’ingressos mínims.
L’objectiu que marca la mateixa proposició de llei és «garantir uns ingressos mínims 
a totes les persones que, essent capaces de treballar i volent fer-ho, no poden, raó 
per la qual estan mancades dels recursos que els han de permetre viure amb dig-
nitat, i a totes aquelles altres persones a qui els instruments actuals de protecció 
social no donen resposta».
L’article IV diu: «Aquesta iniciativa legislativa popular té com a objectiu principal 
establir i regular un dret subjectiu a una nova prestació econòmica del sistema de 
la Seguretat Social en la modalitat no contributiva, que desenvolupa el principi 
rector consagrat a l’article 41 de la Constitució espanyola, segons el qual els poders 
públics han de mantenir un règim públic de seguretat social que garanteixi per a 
tots els ciutadans l’assistència i les prestacions socials suficients en cas de situacions 
de necessitat, especialment a causa de la desocupació». És, per tant, un mecanisme 
nou de política econòmica i social que vol «garantir l’accés a la protecció social de 
la població que actualment no és emparada per cap prestació».
Es tracta de configurar i ampliar el sistema de protecció social actual des dels tres 
nivells administratius. En primer lloc, des de l’Administració general de l’Estat, 
amb la creació d’una prestació econòmica nova que garanteixi unes condicions 
mínimes als ciutadans que no perceben cap renda. En segon lloc, l’esforç també ha 
de provenir de les comunitats autònomes, que en alguns casos han de mantenir les 
prestacions d’assistència social i, en d’altres, han de reforçar-les. I, finalment, s’ha 
de mantenir o potenciar la contribució que les administracions locals han tingut 
fins avui.
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Els principis inspiradors d’aquesta proposta són:
 Igualtat en l’accés a la prestació.
 Equitat entre les persones beneficiàries a l’hora de reconèixer la prestació.
 Universalitat del dret sempre que es reuneixin els requisits per obtenir la 
prestació.

La seva naturalesa jurídica respon als principis següents:
 Universalitat: es tracta d’una prestació adreçada a les ciutadanes i als ciutadans 
mancats de recursos econòmics, i se’n garanteix la concessió mentre reuneixin 
els requisits exigits.

 Exigibilitat: aquesta nova prestació es configura com un dret subjectiu i, per 
tant, està garantida i és exigible, i no es pot condicionar a la disponibilitat 
pressupostària. 

 Subsidiarietat: és una prestació de caràcter econòmic que s’atorga quan no es té 
accés a altres prestacions, perquè prèviament s’han exhaurit, o bé perquè no es 
compleixen els requisits previstos per tal que els siguin concedides.

 Incompatibilitat: és una prestació incompatible amb altres prestacions del siste-
ma de seguretat social, tant contributives com no contributives.

 Dret personal: el caràcter personal d’aquesta prestació la converteix en intrans-
ferible i inembargable. D’altra banda, no és exportable ni es pot classificar entre 
les prestacions especials en metàl·lic no contributives.

La taula següent recull les característiques principals de la prestació d’ingressos 
mínims:  

Taula 1. Elements de la prestació d’ingressos mínims

  B
en

efi
ci

ar
is S’adreça fonamentalment a les més d’1.800.000 llars amb una renda per 

càpita inferior a 5.837 euros anuals. 
La major part de persones que viuen en aquestes llars, i, per tant, benefi-
ciàries potencials d’aquesta prestació, són dones: 1.472.779 dones davant de 
678.221 homes.
El nombre total de beneficiaris potencials és de més de 2 milions de perso-
nes. Els sindicats estimen una xifra de 2,4 milions de beneficiaris potencials 
(62% dones i 16% joves menors de 30 anys).
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  R
eq

ui
si

ts Ser major de 18 anys i menor de 65.

Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet ininterrompudament 
durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud de la prestació (requisit 
no exigible a les persones víctimes del tràfic de persones ni a les víctimes de 
violència de gènere).

Estar privat d’un nivell mínim de recursos econòmics: 
• El llindar és el 75% del salari mínim interprofessional (SMI) vigent, i 

s’exclouen del còmput anual les pagues extraordinàries. En el supòsit 
d’unitats familiars, la renda per càpita no ha de superar aquesta quantitat. 
S’exclouen del còmput les prestacions familiars en la seva modalitat no 
contributiva, les prestacions derivades de l’atenció a persones en situació 
de dependència i els ajuts o les prestacions a favor de la infància, entre 
d’altres.

No reunir els requisits per al reconeixement o la represa de prestacions 
d’atur en les modalitats contributiva o assistencial, renda activa d’inserció o 
altres ajuts o prestacions econòmiques previstes en programes temporals 
de protecció contra la desocupació.

Estar inscrit com a demandant d’ocupació. Aquesta inscripció s’haurà d’ha-
ver mantingut de manera ininterrompuda com a mínim durant els 12 mesos 
immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació d’ingressos mínims.

  D
ur

ad
a El dret a la prestació es mantindrà mentre es mantinguin les condicions que 

hi donen accés.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal i els serveis públics d’ocupació autonò-
mics podran exigir que les persones beneficiàries portin a terme deter-
minades actuacions dirigides cap a la seva inserció laboral o la millora de 
l’ocupabilitat. 

El reconeixement del dret a la prestació d’ingressos mínims per part de l’en-
titat gestora competent implicarà l’afiliació d’ofici a la Seguretat Social de la 
persona beneficiària que no hi hagi estat afiliada prèviament.
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  I
nc

om
pa

ti
bi

lit
at

s La prestació d’ingressos mínims és compatible amb la percepció de presta-
cions derivades de l’atenció a persones en situació de dependència, ajuts o 
prestacions a favor de la infància, ajuts econòmics o d’una altra naturalesa 
d’emergència social, o qualsevol altra prestació, periòdica o no, de naturale-
sa assistencial, independentment de l’Administració pública o l’entitat que 
la proporcioni.

La prestació d’ingressos mínims és incompatible amb:
• Les prestacions de seguretat social en les modalitats contributiva i no 

contributiva, a excepció de les prestacions familiars en la modalitat no 
contributiva.

• El treball per compte d’altri i per compte propi, encara que per dur-lo a 
terme no sigui obligatori donar-se d’alta en algun dels règims de la segu-
retat social. No obstant això, el govern podrà regular reglamentàriament la 
compatibilitat amb el treball per compte d’altri i per compte propi per un 
període màxim de tres mesos, com a mesura d’impuls a l’ocupabilitat de 
persones que ja percebessin la prestació i en el marc d’accions concretes 
adreçades a col·lectius amb dificultats especials d’inserció laboral.

  F
in

an
ça

m
en

t El finançament s’ha de garantir a partir dels impostos i els pressupostos 
generals de l’Estat, ha de respondre als criteris d’eficiència i de suficiència, i 
ha de contribuir a augmentar la cohesió social i territorial.
Els sindicats estimen que aquesta mesura tindria un cost d’11.000 milions 
d’euros. Segons les dades del 2017, el cost immediat, si s’apliqués avui, seria 
de 3.215 milions d’euros, i el cost al cap d’un any, de 9.931 milions d’euros.

  O
rd

en
am

en
t 

ju
rí

di
c La incorporació de la nova prestació a l’ordenament jurídic es fa mitjançant 

la modificació del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de Seguretat Social, amb l’addició 
d’un nou capítol X al títol II, com a expressió formal de la plena integració 
de la prestació no contributiva d’ingressos mínims en el marc de l’acció 
protectora de la Seguretat Social, i la introducció d’altres modificacions 
complementàries.

O
bl

ig
ac

io
ns

 d
el

 b
en

efi
ci

ar
i Comunicar a l’entitat gestora de la prestació qualsevol variació de la seva 

situació o de la de la seva unitat econòmica que pugui tenir incidència en el 
manteniment del dret o en la quantia de la prestació.

Proporcionar a l’entitat gestora la documentació o informació que li sigui 
requerida en relació amb el reconeixement o manteniment del dret.

Participar en les accions de millora de l’ocupabilitat, programes d’ocupació, 
o en accions de promoció, formació o reconversió professionals que deter-
minin els serveis públics d’ocupació o les agències de col·locació (quan por-
tin a terme activitats en col·laboració amb els primers), i acceptar la feina 
adequada que els serveis públics d’ocupació o aquestes agències li ofereixin.

Reintegrar les prestacions percebudes indegudament.

Font: elaboració pròpia a partir de la Proposició de llei sobre l’establiment d’una prestació d’ingressos mínims 
en l’àmbit de protecció de la Seguretat Social.
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5. El debat polític
De la proposta i del debat que en va sorgir es desprèn que aquesta proposició de 
llei es pot concebre des de perspectives diverses: des d’un punt de vista més assis-
tencial, entesa com una prestació per ampliar la protecció dels desocupats i de les 
famílies, o bé des d’una concepció de dret subjectiu que tendeix a la universalitat 
i, fins i tot, a la incondicionalitat. També es tracta, però, d’una proposta complexa, 
perquè combina elements de propostes diferents (renda mínima, renda bàsica, im-
post negatiu sobre la renda, etc.), per la qual cosa s’ha analitzat des de punts de 
vista molt diversos. 
La proposta de prestació d’ingressos mínims va permetre iniciar un debat interes-
sant sobre el mapa actual de prestacions socials a Espanya i sobre la necessitat de 
crear instruments nous que donin resposta a les necessitats dels ciutadans. Al llarg 
de les intervencions dels diferents experts i grups polítics, vam observar que hi ha 
un consens majoritari sobre l’estat de la situació i sobre la necessitat de millorar el 
mapa de prestacions actual. En canvi, però, hi ha diverses opinions sobre el camí 
que cal seguir: crear prestacions noves (que adoptin les diferents configuracions 
possibles), centrar-se a millorar el sistema que ja existeix, o bé apostar per la crea-
ció d’ocupació entesa com l’instrument més efectiu en la lluita contra la pobresa i 
la desigualtat. 
Molts partits polítics van considerar que el punt de partida era assumir la responsa-
bilitat política de donar resposta al clam social –recordem que aquesta mesura neix 
d’una iniciativa legislativa popular– que demana millorar la protecció de les perso-
nes més vulnerables. Entenien que es tractava d’una mesura necessària i oportuna, 
davant la situació de desigualtat i l’elevat nivell de desocupació actuals, i davant 
un futur ple de canvis derivats de la revolució tecnològica. Però, mentre que, per 
a alguns partits i representants d’organitzacions socials, aquesta prestació fins i 
tot queda curta, per a d’altres, en canvi, és una mesura innecessària i inassumible 
des del punt de vista econòmic, i són més partidaris de millorar els instruments de 
protecció ja existents i de centrar-se en la creació d’ocupació com a eina de lluita 
contra la pobresa i la desigualtat.
A continuació, analitzarem alguns dels principals punts de discussió que van sorgir 
sobre aquesta prestació d’ingressos mínims, que van des de la mateixa concepció i 
raó de ser de la mesura, fins a aspectes concrets com ara la gestió, el finançament 
o els incentius.

5.1. Hem de revisar el mapa actual de prestacions?
La crisi econòmica va posar en evidència la inadequació del sistema de garantia de 
rendes espanyol davant l’augment de la desocupació, la pobresa i la desigualtat. 
Tenir feina ja no és la solució a la pobresa, i el mapa actual de prestacions socials 
i assistencials al nostre país no compleix els objectius que s’havia fixat, perquè és 
incapaç de protegir totes les persones que estan en situació de necessitat. D’altra 
banda, les noves realitats derivades de la revolució tecnològica requereixen mesu-
res també noves, perquè les mateixes receptes del passat ja no poden solucionar 
els problemes del present i el futur. Tal com va assenyalar la diputada socialista 
Soledad Pérez Domínguez, «[…] s’ha produït una retallada permanent en el siste-
ma de garantia de rendes. El nostre grup va acceptar de tramitar aquesta iniciativa 
i, davant l’augment de la pobresa, l’exclusió i la desigualtat, creiem que, quaranta 
anys després, cal reforçar el sistema de garanties de rendes al nostre sistema i en 
la Constitució».
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El debat polític va girar sempre entorn de la necessitat de revisar el mapa de presta-
cions del nostre país i entorn de si calia que la iniciativa legislativa anés acompan-
yada d’una reordenació del conjunt de prestacions socials, aspecte sobre el qual hi 
ha un consens força generalitzat, a causa de l’amalgama de prestacions heterogè-
nies que hi ha en l’actualitat, que no arriben als qui de debò les necessiten i creen 
un sistema complex, opac, desigual i ineficient. Fins i tot els que defensen que el 
sistema actual ja és molt complet i que, amb el sistema de protecció contra la des-
ocupació i els programes autonòmics, respon bé a les necessitats dels ciutadans, 
reconeixen que cal reformular, reordenar i harmonitzar totes les rendes.
Entre altres qüestions, es va parlar de la necessitat de simplificar i racionalitzar tot 
el sistema; facilitar les gestions (en aquest punt, per exemple, es va proposar d’im-
plantar la finestreta única); homogeneïtzar el mapa de prestacions; flexibilitzar els 
requisits d’entrada per apropar-se més a la població objectiu (l’evidència indica 
que, com més exigents són les condicions, més grans són les dificultats d’accés per 
als més pobres); reforçar la col·laboració entre administracions i la feina conjunta, 
alhora que es clarifiquen les competències; millorar les quanties i adaptar-les per-
manentment a les situacions de necessitat. En definitiva, es tracta de transitar cap 
a un sistema harmonitzat, coordinat i que permeti que el conjunt de les adminis-
tracions públiques actuï amb eficàcia.
En aquest punt, va sorgir una discussió sobre l’obligació de donar cobertura a totes 
les persones en situació de necessitat, ja que el sistema actual deixa fora col·lectius 
com ara famílies i menors en situacions de pobresa i vulnerabilitat, i treballadors 
precaris o desocupats de llarga durada. En aquest sentit, van sorgir propostes com 
ara incrementar la despesa actual en prestacions, disposar d’una prestació uni-
versal per a la cura dels fills o adaptar el sistema vigent de protecció social a les 
condicions de treball. 
Susías Rodado, de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, 
va esmentar els «19 sistemes» que hi ha a Espanya, entre estatals i autonòmics, 
que «no es parlen entre si», i va comentar que la discrecionalitat pressupostària 
genera situacions de manca d’accés al sistema. Segons aquest expert, hi hauria tres 
opcions: reformar del tot el sistema o fer-hi millores substancials; aprovar una llei 
bàsica que l’integri tot («complicat»), o bé desenvolupar un instrument com el que 
preveu aquesta Proposició de llei sobre l’establiment d’una prestació d’ingressos 
mínims en l’àmbit de protecció de la Seguretat Social.
Convé esmentar també la proposta d’Units Podem en la línia d’aprovar un Projecte 
de llei de reordenació integral de les prestacions no contributives de la Seguretat 
Social per tal de millorar-ne la cobertura, introduir-hi nous àmbits d’actuació i 
clarificar els que actualment es preveuen. Segons la diputada d’aquest grup Isabel 
Franco Carmona, caldria una reforma integral de les rendes mínimes perquè hi 
hagi un mínim de dignitat a la vida de les persones, un aspecte que considera «el 
taló d’Aquil·les» de la iniciativa plantejada pels sindicats.
I ens hem de fer ressò també de les reclamacions de moltes organitzacions sobre la 
necessitat d’adequar el sistema a la Carta Social Europea, atès que, tal com s’ha rei-
vindicat repetidament els darrers anys, els informes del Comitè Europeu de Drets 
Socials del Consell d’Europa qualifiquen d’inadequat el sistema de rendes mínimes 
a Espanya, perquè haurien de ser atorgades mentre hi hagi la situació de necessitat 
i no pas per a un període de temps limitat; tampoc no s’haurien de limitar l’edat o 
el lloc de residència del beneficiari, i la quantia hauria de ser suficient.
Sembla clar, doncs, que, independentment dels diferents punts de vista, opinions 
i propostes, hi ha un consens ampli entre els grups polítics i els experts sobre la 
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necessitat de revisar el mapa actual de prestacions per poder disposar d’un sistema 
harmonitzat, eficient i que compleixi de veritat l’objectiu de protegir totes les per-
sones que estan en situació de necessitat i vulnerabilitat, tot garantint-los un nivell 
mínim d’ingressos.

5.2. Per què una prestació d’ingressos mínims?
A partir del diagnòstic comentat a l’apartat anterior, van sorgir posicions diferents 
sobre aspectes com ara la naturalesa de la prestació, la seva raó de ser. La mesura 
va rebre suports des d’un punt de vista moral i ètic, d’eficiència i de recuperació 
econòmica, d’igualtat, de protecció a les famílies i als desocupats, de justícia social, 
de responsabilitat democràtica, etc. 
Recordem que les intervencions a la Comissió es van produir en un moment en 
què, després de la crisi econòmica, els nivells d’atur, pobresa, exclusió social i des-
igualtat eren insostenibles. L’economia es recuperava, però els fruits del creixement 
no arribaven a tots els ciutadans. És per aquest motiu que els ponents es referien 
constantment a la necessitat d’actuar amb urgència davant d’indicadors com ara el 
nombre elevat de llars sense cap mena d’ingressos (més de 600.000 en l’actualitat); 
la diferència de renda entre el 20% de la població més rica i el 20% de la més pobra 
(6,6 vegades); la taxa elevada de pobresa infantil (actualment gairebé un 30%), o 
la desocupació de llarga durada (més de dos milions d’aturats busquen feina des 
de fa més d’un any, etc.).
La necessitat de la prestació obeïa, doncs, a un propòsit conjuntural: oferir la cober-
tura necessària als desocupats de llarga durada i a les seves famílies; però, també, 
a un altre de caràcter estructural molt relacionat amb la revolució tecnològica, ja 
que, en una societat en què la renda i la pobresa estan fortament vinculades a l’ocu-
pació, ens hem de preparar i hem de disposar d’instruments que donin resposta als 
canvis derivats de l’automatització o la robotització, i que, al mateix temps, siguin 
sostenibles en els diferents moments del cicle econòmic. Recordem les paraules del 
diputat Carles Campuzano: «El nostre sistema de protecció social en l’àmbit estatal 
i en matèria d’ocupació està dissenyat per a una crisi de curta o mitjana durada».
Des del primer moment del debat, es va posar l’èmfasi en com n’era d’important 
que la iniciativa provingués de la societat civil, i que calia que el Parlament com-
plís el que molta gent considera una obligació política i moral bàsica. Precisament 
per això, una de les grans justificacions de la mesura és el compliment del mandat 
constitucional per part dels poders públics, i, tal com hem assenyalat anteriorment, 
s’hi esmenten diferents articles de la Constitució (41, 10,1, etc.). També s’al·ludeix, 
però, a la Carta Social Europea, a les recomanacions del Comitè Europeu de Drets 
Socials sobre les rendes mínimes a Espanya i a l’article 34.3 de la Carta de Drets 
Socials de la Unió Europea.
També hi ha qui justifica una prestació d’ingressos mínims des d’una perspectiva 
de fons, moral i ètica, per garantir que tothom pugui tenir una vida digna, protegir 
el dret de les persones a disposar dels recursos necessaris per sobreviure i, a més 
a més, ajudar-les a millorar en relació amb l’ocupabilitat i la integració social. Fan 
referència, doncs, a la justícia, la igualtat i la llibertat. Així doncs, Units Podem con-
sidera que aquesta mesura és essencial perquè tothom pugui exercir amb dignitat 
la seva condició de ciutadania, i creu que la tramitació d’aquesta llei és un primer 
pas cap a una modificació integral del sistema de rendes que ens permeti transitar 
cap a la implementació d’una renda bàsica. Aquest darrer tipus de renda estaria 
molt més lligat al concepte de llibertat, ja que tenir assegurat un ingrés mínim és 
l’única manera de poder actuar i prendre decisions amb total autonomia.
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Estaríem parlant, doncs, d’una política social més avançada, que miri cap al segle 
xxi, que apoderi les persones i en reforci les seves capacitats, que defugi la mirada 
més assistencial i promogui la llibertat i l’autonomia de les persones. Càritas, per 
exemple, no comparteix que l’enfocament només cobreixi l’àmbit de l’ocupació i 
no sigui una mena de garantia de supervivència de mínims. No es tracta de no 
reconèixer la necessitat de resoldre la desocupació de llarga durada, sinó de re-
conèixer que la renda mínima ha de prioritzar les persones que ni tan sols disposen 
d’una feina com a mecanisme d’inserció laboral i d’obtenció de rendes.
En la mateixa línia, el PSOE considera que aquesta prestació afronta una necessitat 
bàsica, i insta els poders públics al compliment de diverses obligacions de caràcter 
polític, social i moral: lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, defensar la so-
cietat del benestar, combatre l’exclusió i la marginalitat social, i garantir a tots els 
ciutadans els recursos que els calen per cobrir les necessitats bàsiques. I, com que 
moltes d’aquestes situacions són conseqüència de la desocupació, especialment la 
desocupació de llarga durada, la mesura també es justifica com a eina eficaç per 
ampliar la cobertura als desocupats i a les famílies que avui dia no reben cap pres-
tació. Els socialistes consideren que aquesta mesura afavoriria un repunt econò-
mic, ja que, en millorar la renda dels ciutadans, s’incrementaria el consum, i amb 
aquest, l’activitat econòmica i l’ocupació. 
Ciutadans, en canvi, es va mostrar disconforme amb la concepció de la mesura, i 
va reforçar el seu missatge d’apostar, no per una societat rendista i dependent, sinó 
per una societat d’oportunitats. Així doncs, va titllar la renda mínima d’«antiliberal 
i antiprogressista», segons les paraules d’Antonio Roldán. Davant el text de la pro-
posició de llei, que assenyala l’objectiu específic de garantir uns ingressos mínims 
a totes aquelles persones que, podent treballar i volent fer-ho, no poden, aquesta 
formació va apostar per canviar de paradigma i treballar pel foment de l’ocupació, 
perquè els qui puguin i vulguin treballar tinguin la possibilitat de fer-ho realment. 
I en aquesta línia de defensa de la creació d’ocupació, entesa com el millor instru-
ment de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, hi ha també el Partit Popular, que 
tampoc no veu clar que la mesura proposada sigui necessària, atès que, tal com van 
assenyalar els seus representants, no parlaríem d’una renda mínima si abans no 
s’haguessin destruït tants llocs de treball. En el seu discurs afirmen que prioritzen 
l’ocupació en comptes de la creació d’una prestació nova. Per això van presentar 
una esmena a la totalitat i van proposar que es creés un grup de treball que estudiés 
el mapa de prestacions de protecció social existents, amb la intenció de millorar-lo. 
En paraules de la diputada Susana López Ares, «abans d’afegir i crear una prestació 
nova, en primer lloc cal conèixer què és el que tenim, i, per fer-ho, és imprescindi-
ble clarificar el mapa de prestacions existents».
En aquest punt, cal puntualitzar que, si bé és cert que històricament l’ocupació ha 
estat l’eina per sortir de la pobresa i l’exclusió social, el problema actual és precisa-
ment que la situació de precarietat laboral i els baixos salaris provoquen que tenir 
feina ja no sigui cap garantia per sortir de la pobresa, tal com ho demostra el fet 
que el 13% dels treballadors visquin per sota del llindar de pobresa. Ja no n’hi ha 
prou de tenir feina, l’ocupació no garanteix la subsistència de molts ciutadans. És 
justament per aquest motiu que han sorgit propostes per incrementar la renda dels 
treballadors; per exemple, fent compatible aquesta prestació amb el treball autò-
nom o per compte d’altri. En parlarem més endavant. 
Finalment, un altre argument per impulsar aquesta prestació és el de l’estabilitat 
democràtica, ja que el finançament del creixement econòmic a base de salaris bai-
xos i desigualtat pot constituir un medi de cultiu de populismes i problemes socials. 
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No obstant això, a l’altra banda del debat, hi ha partits que consideren que són 
precisament mesures inassumibles a la pràctica, com ara la prestació d’ingressos 
mínims, les que generen més desafecció i desconfiança vers la classe política, i pro-
voquen, d’aquesta manera, l’augment dels populismes. 

5.3. Dret subjectiu, universalitat i condicionalitat 
Un dels aspectes fonamentals i més destacables d’aquesta prestació és que estigui 
configurada com un dret subjectiu i, com a tal, estigui garantida i sigui exigible en 
qualsevol moment sense restar condicionada a la disponibilitat pressupostària. A 
més, a la proposició de llei es defineix com a universal, perquè poden accedir-hi 
tots els ciutadans que reuneixin els requisits que s’exigeixen. No obstant això, no és 
exactament una prestació universal, ja que restringeix el col·lectiu al qual s’adreça. 
Sobre aquest punt, es van posar damunt la taula propostes com ara graduar la 
prestació prioritzant, a l’inici, les llars i les persones en una situació més precària, i 
introduint-hi també elements de condicionalitat (llindars de renda); la possibilitat 
d’ocupar-se, primer, de les persones en situació de necessitat i, posteriorment, am-
pliar l’ajut en funció de les circumstàncies familiars, o bé ampliar-la, des de l’inici, 
com una prestació familiaritzada, o que tingués una part bàsica i un complement 
familiar. També hi va haver qui, des d’una posició més propera a la renda bàsica, 
veia la universalitat com la meta final d’aquesta mena de prestacions.
Tot i que es tracta d’una mesura condicionada, un dels aspectes que susciten un 
debat més encès és el de la condicionalitat o incondicionalitat d’aquesta mena de 
prestacions. Per a alguns grups polítics i experts, la percepció de la renda s’ha d’in-
corporar a la legislació com un dret subjectiu, únicament condicionat al nivell de 
renda de la llar, i no a la participació en cap mena de programa social ni a d’altres 
qüestions. Això suposa una evolució de la lògica de la contraprestació a la lògica 
del compromís dels ciutadans amb la societat. Els qui aposten per una mesura 
totalment incondicionada argumenten, entre altres qüestions, que la renda bàsica 
permet posar fi a «la trampa de la pobresa», ja que no penalitza per incompatibilitat 
d’ingressos les persones en situació d’exclusió quan troben feina, o, segons Daniel 
Raventós, perquè redueix els costos administratius, posa fi a l’estigmatització as-
sociada als subsidis condicionats i millora la cobertura. No obstant això, hi ha qui 
pensa que cal reforçar la condicionalitat de la mesura i vincular-la a l’obligació 
d’acceptar una feina i de participar en cursos formatius, i fins i tot plantegen la 
possibilitat de condicionar-la a la realització de treballs per a la comunitat.

5.4. Gestió de les competències
Un dels aspectes més polèmics d’aquesta prestació fa referència al marc competen-
cial i de corresponsabilitat fiscal. Qui l’hauria de gestionar? Podrien fer-se’n càrrec 
les comunitats autònomes, tal com passa amb altres prestacions no contributives 
de la Seguretat Social? Cal incardinar-la en l’àmbit de la Seguretat Social, o podria 
tenir empara suficient en un altre títol jurídic, com ara el de l’assistència social, que 
permetria que fos assumida per les comunitats autònomes?
El debat competencial se centra en la seva possible inconstitucionalitat, i en si és 
una despesa assistencial o no. Segons l’article 148 de la Constitució espanyola, les 
despeses assistencials corresponen a les comunitats autònomes, mentre que les 
despeses de la Seguretat Social, d’acord amb l’article 149, corresponen a l’Estat. 
A més, no hem d’oblidar que les rendes mínimes, emparades en l’article 148 de la 
Constitució, es desenvolupen com una assistència social. Els juristes seran els qui 
hauran d’aclarir la situació, però ens trobem davant un tema complex, i hem de ser 
capaços d’abordar-lo des del diàleg i d’una manera coherent per tal que la prestació 
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sigui el més eficaç possible, compleixi l’objectiu que es proposa i arribi als qui més 
la necessiten.
En una banda del debat hi ha els qui, com el PSOE i Units Podem, no hi veuen cap 
motiu d’inconstitucionalitat i creuen que aquesta prestació vinculada a la Segure-
tat Social pot ser gestionada per les comunitats autònomes, tal com s’ha fet fins 
ara amb les pensions no contributives. Assenyalen que no envaeix competències, 
perquè la renda mínima no va a càrrec del Servei Públic d’Ocupació Estatal, sinó 
a càrrec de la Seguretat Social, que és de competència estatal. Els qui es mostren 
d’acord a incorporar la renda mínima a la Llei general de la Seguretat Social, a més, 
creuen que això no només li dona un estatus més elevat i més drets, sinó que «la 
blinda perquè no es pugui congelar per raons pressupostàries o de racionalització 
econòmica i financera», tal com va destacar la diputada Isabel Franco Carmona. 
A l’altra banda hi ha els qui, com Ciutadans i el Partit Popular, creuen que aquesta 
prestació envaeix competències de les comunitats autònomes en els àmbits d’as-
sistència social. Des d’aquesta perspectiva, addueixen que, partint de la distinció 
entre assistència social i prestació no contributiva de la Seguretat Social, aquesta 
prestació és assistència social i, per tant, ha de formar part de les competències 
autonòmiques. Si fos aprovada, aquesta prestació podria ser impugnada davant el 
Tribunal Constitucional i ser declarada inconstitucional. 
Convé destacar l’opinió del diputat del Partit Nacionalista Basc Íñigo Barandiaran, 
que va afirmar que si aquesta prestació es gestionés des de l’àmbit de la Seguretat 
Social i fos considerada una prestació de polítiques passives d’ocupació, connecta-
da, al seu torn, amb polítiques actives d’ocupació autonòmiques, no només seria 
legítim, sinó també necessari i materialment eficaç que es transferís immediata-
ment a les autonomies, almenys en l’àmbit del País Basc, per tal que pogués ser 
gestionada amb èxit.
Sobre el tema de les competències, hi ha diverses esmenes presentades perquè la 
gestió de la prestació es produeixi des de l’Imserso i els serveis socials de les comu-
nitats autònomes, o des dels serveis d’ocupació de les comunitats autònomes i sota 
la coordinació i la supervisió del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
D’altra banda, alguns experts i diputats es van referir al tema de la corresponsabi-
litat fiscal. Si el finançament es deixés en mans de l’Estat, a través de la Seguretat 
Social, i la gestió fos autonòmica, es produiria una falta de corresponsabilitat fiscal 
que desembocaria en una gestió imperfecta. Segons Conde-Ruiz, les autonomies 
podrien acusar una manca d’incentius i preferir que fos l’Estat el que assumís la 
despesa completa. I si, finalment, l’Estat acabés finançant una prestació de la qual 
es beneficiarien les comunitats autònomes, perdríem la corresponsabilitat fiscal. 
Per tant, es proposa que qui tingui la competència n’assumeixi la responsabilitat 
del finançament i la gestió pressupostària, o que, tal com assenyala Conde-Ruiz, la 
prestació es dissenyi conjuntament amb les autonomies i que aquestes no s’ocupin 
únicament de la gestió, sinó que participin també amb l’Estat en el finançament. 
Una altra qüestió interessant és si la prestació és compatible, incompatible o com-
plementària amb les rendes mínimes autonòmiques. De fet, es van presentar diver-
ses esmenes en relació amb la compatibilitat d’aquesta prestació amb les rendes 
mínimes autonòmiques. La prestació no aclareix si és incompatible amb les rendes 
mínimes autonòmiques, o bé si aquestes computen a l’hora de calcular el límit 
d’ingressos. Hi ha qui suggereix que sigui una renda mínima estatal sobre la qual 
puguin legislar les comunitats; d’altres, en canvi, es mostren partidaris de com-
plementar aquesta prestació estatal amb les rendes mínimes autonòmiques, cosa 
que permetria adequar-les a les diferències en el cost de vida que hi ha entre els 
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diferents territoris. En aquest punt, els sindicats van proposar que les comunitats 
autònomes que estan per sota d’aquest ajut de 431 euros no l’haurien de prestar i 
el podrien destinar a altres recursos.
A continuació, analitzarem les tres vies proposades per Fernández Maíllo, represen-
tant de Càritas, durant la seva intervenció: 

1  Una prestació assumida per la Seguretat Social, que posa l’èmfasi en els mínims 
comuns, la cohesió social i la igualtat de drets. Aquesta prestació pivotaria sobre 
l’eix d’uns mínims comuns en tot el sistema autonòmic de rendes mínimes. 

2  Una llei de mínims de caràcter estatal, que reforçaria el pilar dels serveis socials 
i de l’acció social autonòmica.

3  Un nou pla concertat en relació amb les rendes mínimes autonòmiques, que 
remarcaria les capacitats de col·laboració entre actors i reforçaria el pilar dels 
serveis socials i de l’acció social autonòmica.

Finalment, cal assenyalar que, tot i que es tracta d’un tema d’una gran complexi-
tat i que s’ha d’estudiar i de debatre amb profunditat, una proposta que va tan a 
fons com la d’aquesta prestació s’ha de basar en la col·laboració entre els diferents 
nivells administratius. Així doncs, s’ha de passar de les incompatibilitats a la coo-
peració, i ha de ser dissenyada des de la col·laboració. En aquest sentit, no hauríem 
de passar per alt les recomanacions sobre aquest tipus de mesures que acostumen 
a fer els experts pel que fa a l’interès d’aprofitar la proximitat amb els ciutadans i la 
flexibilitat més gran que té l’Administració local, entesa especialment com a porta 
d’entrada al sistema. Això, però, requereix que els serveis socials dels ajuntaments 
millorin.  

5.5. Quantia
La quantia que preveu la llei correspon al 80% de l’IPREM (Indicador públic de 
renda d’efectes múltiples), és a dir, 5.163,22 euros l’any. Encara que el debat no va 
girar prioritàriament al voltant d’aquest punt, és cert que grups com Units Podem 
consideren que cal augmentar aquesta dotació, ja que creuen que l’import de 431 
euros el mes és insuficient, perquè no permet sortir del llindar de pobresa. 
Aquest tema obre també un debat interessant: a partir de quin llindar d’ingressos es 
considera que una persona pot tenir una vida digna? Fernández Maíllo va proposar 
tenir com a horitzó un llindar de pobresa relativa (680 euros per a una persona sola 
o 1.400 per a una família de quatre membres), o bé fixar el límit per sobre del llin-
dar de pobresa severa, i al més a prop que es pugui del llindar de pobresa relativa.
En relació amb aquesta qüestió, també van sorgir opinions diferents sobre si la 
quantia s’ha de vincular a l’IPREM o al salari mínim interprofessional. Units Podem 
va presentar una esmena perquè la prestació es vinculi al salari mínim interprofes-
sional. Esquerra Republicana, per la seva banda, va fer al·lusió al fet que l’IPREM 
ha quedat desfasat, perquè ha crescut a un ritme molt menor que el salari mínim 
interprofessional, raó per la qual s’ha restringit l’accés als ajuts per a les economies 
familiars més desafavorides.

5.6. El problema dels incentius, la compatibilitat amb l’ocupació i el frau
Aquest informe conté un capítol sencer dedicat al problema dels incentius asso-
ciats a mesures com ara la prestació d’ingressos mínims, desenvolupat per Ignacio 
Conde-Ruiz. Aquí ens limitarem a exposar els principals aspectes que van sorgir en 
relació amb els desincentius que pot generar aquesta iniciativa, a partir dels quals 
es va produir també una reflexió interessant sobre el frau i la necessitat de compa-
tibilitzar o no la prestació amb l’ocupació. 
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Tal com està proposada, en ser incompatible amb el fet de tenir una feina, aquesta 
prestació genera un problema de desincentius per a l’ocupació (tret que el salari 
sigui molt més elevat) i també amb les persones inactives, que, tal com assenyala 
Conde-Ruiz, es podrien activar per cobrar la prestació i generar un «efecte cri-
da». La solució podria consistir, per exemple, a introduir-hi incentius monetaris. En 
qualsevol cas, i seguint les recomanacions de l’informe Minimum Income Policies in 
EU Member States, és imprescindible reduir els nivells de l’anomenat non-take-up, 
és a dir, evitar que les prestacions no arribin a aquells que les necessiten de debò.
Una de les posicions defensades per evitar els desincentius per a l’ocupació con-
sisteix a apostar per mesures que, més que oferir únicament una quantia econò-
mica, siguin polítiques actives d’ocupació que millorin l’ocupabilitat i les oportuni-
tats dels ciutadans. Partits com Ciutadans consideren imprescindible que aquestes 
polítiques actives d’ocupació es promoguin i es millorin mitjançant la imposició 
d’obligacions als beneficiaris, com ara la de participar en itineraris d’inserció i de 
formació. Cal no oblidar que la proposta ja estableix com a requisit ser demandant 
d’ocupació i l’obligació de participar en un itinerari de millora de l’ocupabilitat i de 
recerca d’ocupació.
Hi ha força consens sobre la necessitat d’invertir més i millor en les polítiques acti-
ves d’ocupació i millorar el funcionament dels serveis públics d’ocupació, i, també, 
dels programes de formació i qualificació. De fet, diversos experts van remarcar 
que no únicament s’havia de legislar sobre la prestació, sinó també sobre altres 
elements, com ara les polítiques actives d’ocupació i uns serveis socials de qualitat.
Amb tot, i estretament relacionat amb aquest tema, el debat realment va girar en-
torn de la qualitat de l’ocupació, ja que molts grups confien que, amb ocupacions 
de qualitat, indefinides, a jornada completa i amb salaris suficients, les persones no 
deixarien de treballar per cobrar una prestació. La qüestió de fons és la confiança 
en el fet que els ciutadans no volen una prestació o un subsidi, sinó una feina dig-
na que els permeti desenvolupar el seu projecte de vida amb llibertat. «La gent no 
vol viure del sistema. Perquè el treball dignifica», va concloure el diputat socialista 
González Bayo. El problema és que les noves feines que es creen molt sovint no 
dignifiquen la vida de les persones. 
Precisament a causa de la precarietat del mercat laboral, també s’especula sobre 
la necessitat de compatibilitzar la prestació amb la feina. Aquest és un tema es-
pecialment rellevant en un moment en què la qualitat de l’ocupació a Espanya és 
més que qüestionable i els salaris no fan possible que moltes persones surtin de la 
pobresa; un fet que ha estat denominat el fenomen dels «treballadors pobres» (el 
13% dels treballadors a Espanya, en l’actualitat). Segons experts com Conde-Ruiz, 
la prestació d’ingressos mínims seria del tot compatible amb l’ocupació, i permetria 
posar fi als desincentius laborals. Grups polítics com el PSOE o Units Podem van 
presentar esmenes per fer compatible aquesta renda amb el treball assalariat o per 
compte propi a col·lectius amb dificultats especials d’inserció laboral o amb salaris 
molt precaris. La proposta d’Units Podem és que, en els casos de salaris baixos, la 
prestació d’ingressos mínims es transformi en una renda diferencial, la quantia de 
la qual es redueixi en una proporció equivalent al 65% de l’ingrés mensual que 
percep la persona treballadora. L’any 2017, per exemple, hi haurien accedit les 
persones treballadores amb un salari de fins a 957 euros, tal com podem observar 
a la taula següent:
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Taula 2. Proposta de renda diferencial compatible amb 
l’ocupació, 2017
Salari Renda diferencial  

(Referencial 88% SMI=623)
Ingressos totals

0 623 623

100 558 658

200 493 693

300 461 761

400 363 763

500 298 798

600 233 833

700 178 878

800 103 903

900 38 938

957 1 958

Font: esmena número 30 de la modificació de l’article segon, apartat 7, presentada pel grup parlamentari 
confederal d’Units Podem – En Comú Podem – En Marea.

També va sorgir l’assumpte del frau, molt relacionat amb els incentius. Si la pres-
tació no és compatible amb l’ocupació, alguns beneficiaris podrien decidir de «tre-
ballar en negre». Les solucions que es van proposar per a aquesta mena de casos 
anaven en la línia d’establir sancions si el beneficiari no accepta una oferta de feina 
(a la llei també s’estableixen sancions si el beneficiari no accepta una oferta de fei-
na «adequada»), o no participa en els cursos de formació que se li ofereixen. Amb 
tot, diversos ponents també es van manifestar en contra d’aquesta actitud de des-
confiança vers la població, i de la presumpció d’una certa culpabilitat per part dels 
desocupats, i van assenyalar que, d’una banda, hi ha població inactiva en situació 
de pobresa, i, de l’altra, cal confiar en la població, perquè, en general, les persones 
volen treballar. És, doncs, feina de l’Estat cercar eines perquè situacions com les es-
mentades no es produeixin. A més, l’evidència mostra que els països amb més pro-
grames d’aquesta mena són precisament els que tenen una economia amb un grau 
d’informalitat més baix, davant de països en els quals, malgrat la gran quantitat 
de requisits i obligacions que imposen, la informalitat tendeix a ser més elevada.

5.7. És viable aquesta mesura? Com es pot finançar?
Un dels punts més conflictius i que suscita una disparitat d’opinions més gran és, sens 
dubte, la viabilitat i les possibilitats de finançament d’una prestació, el cost de la qual 
s’estima en 12.000 milions d’euros, i que veurem amb més deteniment a l’apartat 
següent.
Les preguntes que ens podem fer sobre el finançament d’aquesta prestació són mol-
tes: hi ha marge pressupostari per finançar una mesura tan important com aquesta? 
Es podria prescindir d’altres despeses per finançar-la, o bé només cal redistribuir més 
bé els recursos actuals? Tractant-se d’una mesura per ampliar la protecció social als 
desocupats i a les famílies en situacions de pobresa i vulnerabilitat, considerem que 
l’esforç de finançament que caldria fer és excessiu? 
El president de l’AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal), José Luis 
Escrivá, va assenyalar en la seva compareixença a la Comissió que Espanya, més 
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que un problema de despeses, té un problema d’ingressos, i que la redistribució en 
un món globalitzat és més difícil d’aconseguir amb els impostos que no pas amb les 
despeses, si bé redistribuir més i millor no té a veure únicament amb el nivell de 
despesa. «Ens costa veure que la despesa de l’Estat pugui anar gaire més enllà dels 
nivells actuals», va concloure Escrivá.
Ciutadans i el Partit Popular es van mostrar molt escèptics sobre les possibilitats de 
finançar aquesta mesura. Van assenyalar que no hi ha marge de maniobra i van posar 
l’èmfasi en el fet que només hi hauria dues opcions: incrementar els impostos, una 
mesura que faria disminuir la renda disponible de les famílies, l’activitat econòmica 
i l’ocupació, o bé reduir altres serveis públics essencials, com ara els d’educació o 
sanitat. També cal mencionar aquí l’esmena que va presentar el Partit Popular, amb 
una proposta de creació d’un fons estatal de rendes mínimes que contribueixi al fi-
nançament de determinades prestacions autonòmiques. 
Per contra, Units Podem i el PSOE no consideraven que fos una despesa tan desme-
surada, i en veien factible el finançament. Els primers van proposar de millorar la 
recaptació de l’impost de societats o fer una reforma fiscal més progressiva que ens 
permeti acostar-nos als nivells de recaptació fiscal europeus. El PSOE va plantejar 
també que s’emprin els increments de productivitat derivats dels avanços tecnològics 
i que es redistribueixin millor els recursos que ja tenim. 
En relació amb el finançament d’aquesta proposta, també és important tenir en comp-
te quina Administració n’hauria d’assumir el cost. La prestació actual seria finançada 
pels pressupostos generals de l’Estat, i, com que respon al principi d’exigibilitat, no 
es podria condicionar a la disponibilitat pressupostària. Sobre aquest punt, Podem 
va presentar una esmena que afegia que ha de ser amb una partida «suficient i amb 
caràcter finalista». 
Fernández Maíllo va proposar que l’aplicació d’una renda garantida es basés en la re-
conversió del sistema actual de rendes mínimes, i que anés associada a un cofinança-
ment a parts iguals entre l’Estat i les comunitats autònomes. I Escrivá va destacar que 
el finançament d’aquesta mena de prestacions varia força segons els països. Hi ha 
quatre o cinc estats que les financen, en gran part o totalment, de manera local; al-
tres països, en canvi, disposen d’esquemes mixtos, amb un finançament parcialment 
local i parcialment estatal, encara que la gestió final sigui local. En aquest sentit, es 
qüestionava si era idoni que la càrrega de la prestació recaigués sobre la baula més 
feble en funció de la fiscalitat, o si, atesa la situació actual de les administracions pú-
bliques, aquesta competència havia de correspondre a les administracions que tenen 
superàvit.

5.8. Cost
El novembre del 2017, Escrivá va comparèixer davant la Comissió que tramita 
aquesta proposició de llei per analitzar les bases i el cost d’una possible aplicació 
de la renda mínima a Espanya. Arran d’aquella compareixença, el març del 2018 el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va sol·licitar a l’AIReF que elaborés un estu-
di amb una anàlisi integral dels programes i els ajuts ja existents, i una comparació 
dels sistemes o ajuts semblants vigents en països del nostre entorn i, en particular, 
de la Unió Europea. Així mateix, aquest estudi havia d’incloure una anàlisi en pro-
funditat del programa de renda mínima, una estimació dels costos, una projecció 
dels efectes que tindria i una valoració de l’impacte que causaria en la sostenibilitat 
del sistema de seguretat social. Per elaborar aquest estudi sobre la renda mínima, 
l’AIReF va voler comptar amb la col·laboració del col·lectiu de treballadors socials. 
Escrivá va anticipar una estimació dels costos i de l’increment del dèficit que aques-
ta prestació suposaria, partint del fet que es tracta d’una mesura de gran impor-
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tància, amb un potencial efecte redistributiu molt significatiu i també amb un cost 
fiscal rellevant.
Per analitzar l’impacte econòmic i els costos que el sistema de protecció social té en 
l’actualitat, Escrivá va començar revisant succintament el mapa de prestacions. La 
prestació contributiva per desocupació representa, aproximadament, un punt del 
PIB, amb una mica més de 750.000 beneficiaris. Les prestacions no contributives, 
en canvi, representen un 0,6% del PIB, amb més d’1.100.000 beneficiaris. Dins 
d’aquest grup, destaca la prestació dels subsidis, amb una dotació de prop de mig 
punt del PIB i 850.000 beneficiaris, i, pel que fa a la renda activa d’inserció, arriba 
a 226.000 beneficiaris i té un cost de 1.200 milions d’euros. Respecte dels progra-
mes autonòmics, amb un cost agregat d’uns 1.400 milions d’euros (una quantitat 
que no arriba a dues dècimes del PIB), arriben a un total de 320.000 beneficiaris, 
però amb diferències importants pel que fa a la quantia, la cobertura o l’efecte 
redistributiu. Entre les prestacions no contributives del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal i dels programes autonòmics, doncs, podem donar la xifra de 0,7 punts del 
PIB. A aquests costos, hauríem de sumar-hi uns altres 700 milions d’euros, que és 
el que actualment gasten els ajuntaments en programes assistencials de diferent 
naturalesa.
Partint de la despesa actual, amb resultats més o menys qüestionables, l’AIRef, amb 
els càlculs de l’Enquesta de condicions de vida, va estimar que hi havia una forqui-
lla de beneficiaris que anava d’1.900.000 a 2.200.000 persones. És a dir que, sense 
tenir en compte el complement addicional que planteja la proposició de llei per a 
menors o familiars a càrrec, es tractaria d’un cost d’entre 6.000 i 13.000 milions 
d’euros. Si hi afegíssim un complement addicional del 20% de l’IPREM, tal com 
estableix la llei proposada, el cost augmentaria una mica més de 7.000 milions 
d’euros, i la xifra total arribaria a 15.000 milions d’euros. 
Escrivá va oferir també estimacions dels costos que suposarien algunes de les es-
menes plantejades. Per exemple, si no s’establís el requisit d’un temps mínim de 
registre previ com a demandant d’ocupació, hi hauria més beneficiaris, i això in-
crementaria el cost entre 1.400 i 2.800 milions d’euros. En l’esmena sobre la renda 
personal del 150% del salari mínim i la renda de la llar per persona del 250%, l’in-
crement de la despesa oscil·laria entre els 4.900 i 7.000 milions d’euros més; d’altra 
banda, si l’edat mínima d’accés a la prestació fos de 26 anys, el cost disminuiria 
entre 800 i 1.300 milions d’euros.
Finalment, l’estudi que s’havia sol·licitat a l’AIReF determinava un cost de la inicia-
tiva sindical que oscil·lava entre els 7.200 i els 9.800 milions d’euros. Com alterna-
tiva, proposaven una renda estatal focalitzada en les llars més pobres que tindria 
un cost d’uns 3.500 milions d’euros i estaria dissenyada en dos trams (el primer, 
per a les persones en la situació més dolenta, i el segon, per fill a càrrec) o una altra 
prestació que es reduiria segons la renda del beneficiari.

Taula 3. Estimació prospectiva de possibles resultats  
de la prestació d’ingressos mínims, 2017

Estimació d’impactes

Cost fiscal sense complement addicional 
per menors o familiars a càrrec 

Entre 6.000 i 12.800 milions d’euros

Cost fiscal amb complement addicional 
20% IPREM per menors

Entre 7.100 i 15.300 milions d’euros
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Anàlisi de sensibilitat

Esmenes Impacte estimat

1. Inscrit com a demandant d’ocupació 
sense mínim de temps 

Entre 1.400 i 2.800 milions d’euros

Renda personal del 150% de l’SMI i renda 
de la llar per persona del 250% de l’SMI 

Entre 4.900 i 7.200 milions d’euros

3. Edat mínima 26 anys Entre -800 i -1.300 milions d’euros

Font: elaboració pròpia a partir de l’AIReF.

En aquest punt, m’agradaria fer una reflexió sobre el cost d’aquesta mesura: amb què 
comparem la xifra de 12.000 milions d’euros? És una quantitat massa elevada o és una 
quantitat raonable, quan es tracta de protegir persones i famílies en situació de necessi-
tat? Cal plantejar-se, també, si no és més elevat el cost que suposa prescindir de presta-
cions com aquesta en funció de la desigualtat, la pobresa, els problemes socials, etc.
Els diferents partits polítics van recordar moltes vegades els 40.000 milions d’euros per-
duts en el rescat a la banca, els milions d’euros que es van retallar en prestacions per 
desocupació entre l’any 2011 i el 2017 (uns 12.000 milions d’euros, aproximadament) o 
els 8.000 milions d’euros d’estalvi en la reforma fiscal del 2015. 
A la taula següent podem comparar aquests 12.000 milions d’euros amb algunes de les 
partides dels pressupostos generals de l’Estat del 2018, i fer-nos una idea més aproxi-
mada de la despesa d’aquesta prestació per comparació a altres despeses actuals, com 
ara les destinades a defensa (8.087 milions d’euros), desocupació (17.702 milions d’eu-
ros) i més prestacions econòmiques, que inclouen, entre d’altres, la incapacitat temporal 
(14.388 milions d’euros) i el pagament del deute públic (31.547 milions d’euros).

Taula 4. Política de despeses. Estat consolidat, 2018

Serveis públics bàsics 19.867

Defensa 8.087

A. Actuacions de protecció i promoció social 189.093

Pensions 144.834

Altres prestacions econòmiques 14.388

Desocupació 17.702

B. Producció de béns públics de caràcter preferent 
(educació, sanitat i cultura)

7.689

Total de la despesa social (A+B) 196.782

Total de la despesa social sense desocupació 179.080

Actuacions de caràcter econòmic 29.650

Recerca, desenvolupament i innovació 7.044

Actuacions de caràcter general 107.925

Deute públic 31.547

Total 354.225

Font: Ministeri d’Hisenda, Pressupostos generals de l’Estat, 2018.
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A la taula següent es desglossen algunes de les partides més rellevants destinades a 
prestacions, i s’hi inclou tant el cost com el nombre de beneficiaris, atès que aques-
ta variable també és important per reflexionar sobre si el cost de la prestació d’in-
gressos mínims és massa elevat o no. Per exemple, la despesa en rendes mínimes 
autonòmiques és de 1.544 milions d’euros, i el nombre de beneficiaris, 732.964, 
mentre que els 4.186 milions d’euros destinats a prestacions per desocupació van 
destinats a 780.000 persones:

Taula 5. Exemples de prestacions, 2018
  Cost (milions)         Beneficiaris         Quantia

10.841

4.186

980

2.380

1.585

1.544

6.000 – 13.000

790.000

780.000

203.456

450.000

1.000.000

732.964

2.000.000

501,98 - 1.098,09

430,27

430,27

392

291 (prestació per fill a càrrec)

451,97 (mitjana)

430,27

Prestacions 
contributives per 
desocupació

Renda activa 
d’inserció

Protecció familiar 
(pagament únic  
i periòdic) 

Subsidis d’atur

Pensions no 
contributives de 
vellesa i d’invalidesa  
(sense el País Basc  
ni Navarra)

Rendes mínimes 
autonòmiques 

Proposta de 
prestació 
d’ingressos 
mínims

Font: Ministeri d’Hisenda, Pressupostos generals de l’Estat 2018 i Seguretat Social.

A partir d’aquestes dades, queda clar que, des del punt de vista fiscal, es tracta 
d’una iniciativa amb un impacte econòmic, i que el seu finançament afectaria la 
sostenibilitat dels comptes públics. Les estimacions de l’AIReF indiquen que l’in-
crement del dèficit públic seria entre 0,5 punts i 1,5 punts del PIB, cosa que ens 
apartaria de l’objectiu d’equilibri pressupostari i tindria un impacte important en 
el deute.
Cal destacar, però, el desequilibri que Escrivá va fer notar en la seva compareixença 
entre les fonts de finançament, les competències i el nivell de despesa que se’n deri-
va per a cadascuna de les administracions. Si descomponem el dèficit estructural –
que, si no es prenen mesures adequades, serà del 2% del PIB l’any 2020–, observem 
que la suma del dèficit de l’Estat i de la Seguretat Social representa estructuralment 
un dèficit del 2,5%; això vol dir que la suma de les comunitats autònomes i dels 
ajuntaments presenta un superàvit estructural de vora mig punt.
També hem de tenir en compte l’elevat deute públic. Si bé els ajuntaments estan ja 
per sota del 3% del seu objectiu de deute a llarg termini, el dèficit i els deutes de les 
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comunitats autònomes i la Seguretat Social, sobretot, van en augment. De fet, de la 
desviació de 40 punts que hi ha entre l’objectiu de deute públic del 60% del PIB i el 
100% en el qual ens trobem actualment, 28 punts són atribuïbles a l’Administració 
central, consolidada amb la Seguretat Social, i 12 corresponen a les comunitats 
autònomes (malgrat que hi ha diferències molt significatives entre comunitats). Tal 
com assenyala l’AIReF, «una prestació de la Seguretat Social finançada per l’Estat 
incidiria en les administracions que tenen un problema més agut de dèficit i deute».
Per tant, una proposició com la que s’ha plantejat requereix que s’analitzi quina és 
la situació de les diferents administracions per determinar quin seria el finança-
ment més adequat, sobretot per no continuar sobrecarregant-ne algunes i augmen-
tar així els desequilibris, i també per facilitar-ne la gestió. Fer aquesta anàlisi és 
essencial per tal que la mesura sigui sostenible al llarg del cicle econòmic.

5.9. Altres debats
Fins aquí hem vist alguns dels aspectes que han format part del debat polític sobre 
aquesta prestació d’ingressos mínims. Podríem parlar de molts més punts, però ens 
limitarem a esmentar només alguns dels interrogants que s’han formulat al llarg 
del debat.
En primer lloc, sobre el límit d’ingressos per accedir a la prestació. Quin és el nivell 
d’ingressos per sota del qual es considera que no es poden satisfer les necessitats 
bàsiques? O bé, de quina manera es computarà la manca de recursos, tenint en 
compte que moltes d’aquestes persones no fan la declaració de la renda o no han 
cotitzat mai? Aquí és on més se senten les veus que defensen la necessitat que els 
serveis socials siguin la porta d’accés a la prestació.
Una altra qüestió és si en el càlcul d’aquest límit de renda s’ha de considerar la uni-
tat familiar (criteris de l’INE) i excloure la pensió alimentària dels fills. En aquest 
punt, destaca una esmena presentada pel PSOE per tal que en el còmput del límit 
d’ingressos es tingui en compte la situació de les llars monoparentals de menys d’un 
any d’antiguitat o de les persones que no estan obligades a presentar l’IRPF. Units 
Podem proposa que sigui inferior al 150% del salari mínim interprofessional anual, 
o del 250% d’aquest mateix salari mínim interprofessional multiplicat pel nombre 
de membres en primer grau de consanguinitat i afinitat de cada unitat econòmica. 
En relació amb els requisits, es van posar en dubte aspectes com ara si el més con-
venient per accedir a la prestació és exigir que el beneficiari hagi estat registrat com 
a demandant d’ocupació de manera ininterrompuda per un període de 12 mesos 
–tal com estableix la proposició de llei–, ja que, d’aquesta manera, davant de deter-
minades circumstàncies imprevistes –per exemple, una viduïtat, un divorci, etc.–, 
poden quedar-ne exclosos alguns col·lectius. Alguns grups també van presentar 
esmenes, perquè, si allò que és fonamental és aconseguir una prestació que sigui 
eficient i eficaç, i que realment arribi als que estan en una situació de necessitat, 
consideren que el requisit de ser demandant d’ocupació pot ser problemàtic, atès 
que no totes les persones que estan en situació de pobresa es poden activar per a 
l’ocupació, i cal poder donar resposta a tothom. 
Respecte de l’edat d’accés, Units Podem va fer una esmena perquè les persones ma-
jors de 16 anys emancipades i els majors de 18 anys sense prestació vitalícia de la 
Seguretat Social, que estiguin empadronats, no tinguin recursos i estiguin inscrits 
com a demandants d’ocupació puguin accedir també a aquesta prestació.
I, pel que fa a la durada, la discussió oscil·la entre mantenir la prestació mentre 
duri la situació de necessitat, tal com estableix la proposta, o durant un temps 
concret, tal com s’especifica en molts altres ajuts. Una esmena socialista fins i tot 
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planteja que cal evitar que la persona quedi desprotegida mentre es produeixen les 
altes i les baixes en la gestió de la prestació.
Al llarg del debat parlamentari, també es van exposar altres propostes que val la 
pena recordar. Una d’aquestes propostes és el complement salarial de Ciutadans, 
que es faria efectiu amb la renda, és a dir, que «vostè rebria aquesta prestació al fi-
nal de l’any, i la cobraria després amb la renda, la qual cosa ajudaria a evitar el frau 
i permetria que el que ja hi hagi aflorés», segons va explicar el diputat José Cano.
També destaca l’esmena de la formació taronja que proposava la reformulació com-
pleta d’aquesta prestació d’ingressos mínims per crear una nova prestació per des-
ocupació de caràcter assistencial, denominada «prestació d’activació per a l’ocupa-
ció», que substituiria tant l’actual subsidi d’atur com altres prestacions derivades de 
la participació en programes temporals de foment de l’ocupació adreçats a perso-
nes desocupades, i que aniria acompanyada d’un itinerari individual i personalitzat 
per a l’ocupació.
Units Podem és partidari d’ampliar aquesta mena de prestacions i de transitar cap 
a una renda bàsica «universal i suficient, que se sumi a la resta dels drets socials 
que existeixen actualment al nostre sistema democràtic i de dret, i que en cap cas 
els substitueixi», tal com estableix una de les esmenes presentades per la formació.
Per avançar en el sistema de protecció dels desocupats i en la resposta a les famílies 
més vulnerables, els representants del Partit Popular van proposar la targeta social 
universal, que identificaria les diferents prestacions per poder regular-les, i fins 
i tot incorporaria les prestacions d’organitzacions no governamentals que fossin 
subsidiàries de l’Administració.
Cal destacar la proposta d’ingrés mínim vital per part del PSOE, que s’ocupa, en pri-
mer lloc, del dret subjectiu d’aquell que el demana i, després, de la unitat familiar, 
ja que inclou un increment de la prestació per cada fill.
En el debat es van plantejar també altres propostes com ara l’extensió de la renda 
garantida a treballadors pobres a partir d’un programa de bonificació de l’ocupació, 
l’augment de la protecció a la família i la infància amb l’ampliació de la cobertura 
actual de la deducció fiscal reemborsable per a famílies nombroses, o bé l’impost 
negatiu sobre la renda, que resoldria el problema dels desincentius per a l’ocupa-
ció, ja que es mantindria una part de la prestació en funció del salari.
Des del punt de vista pràctic, és a dir, per tal que la prestació pugui complir real-
ment l’objectiu que es proposa (ja hi ha altres esmenes en aquest sentit), sorgeix el 
dubte sobre si ha de ser un requisit obligatori que el sol·licitant tingui un compte 
bancari per accedir al recurs, o bé si s’ha d’instar l’òrgan gestor perquè se n’ocupi. 
També hi ha esmenes sobre altres temes, com ara el moment d’entrada en vigor 
de la prestació, que a la proposició de llei s’indica que sigui l’endemà mateix del 
dia que es publiqui al BOE, mentre que el Partit Nacionalista Basc, per exemple, 
proposa que sigui el primer dia de l’any següent al de la data de publicació al BOE.
Finalment, cal assenyalar la importància de l’opinió pública, com també l’acollida 
i el suport social que tindria aquesta mesura. Partim del fet que aquesta proposició 
neix d’una iniciativa legislativa popular a la qual van donar suport més de 700.000 
ciutadans. No obstant això, és fonamental explicar-ne correctament el funciona-
ment a la ciutadania, les característiques, els principis i els objectius, perquè compti 
amb el suport social necessari. És vital que la societat senti que les polítiques pú-
bliques compleixen efectivament els seus objectius, i, per aconseguir-ho, tal com 
plantegen algunes esmenes, cal disposar de sistemes d’avaluació d’aquesta mena 
de prestacions.
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6. Conclusió
La iniciativa legislativa popular per a l’establiment d’una prestació d’ingressos mí-
nims en l’àmbit de la Seguretat Social ha provocat que a Espanya s’iniciés un de-
bat intens i interessant sobre la necessitat de revisar i millorar el mapa actual de 
prestacions socials, així com sobre la idoneïtat d’introduir noves eines que siguin 
capaces de donar resposta a les necessitats socials davant les noves situacions de 
desigualtat i de canvi associades als efectes de la darrera crisi econòmica i a la re-
volució tecnològica.
Un debat primordial en el qual detectem que hi ha un consens generalitzat sobre 
el diagnòstic de la situació, que presenta uns nivells de desocupació i desigualtat 
elevats, col·lectius que no reben cap mena de cobertura i el risc que aquestes situa-
cions empitjorin amb els canvis derivats de la revolució tecnològica. Hi ha, doncs, 
una opinió comuna sobre la necessitat de millorar el mapa de prestacions existent. 
En canvi, però, les posicions són molt diferents quan es tracta de determinar si 
aquesta reformulació del sistema ha de consistir únicament en la reordenació i 
millora de les prestacions actuals, si hi han d’entrar en joc nous instruments –per 
exemple, la prestació d’ingressos mínims proposada–, o, fins i tot, si hem de transi-
tar progressivament cap a una renda bàsica incondicional i universal.
Les opcions són diverses i les característiques que poden adoptar les noves presta-
cions –pel que fa a la quantia, els límits d’ingressos, les compatibilitats, la condi-
cionalitat, etc.– també ho són. Però aquesta prestació d’ingressos mínims, amb els 
defectes que té i els aspectes que cal millorar, és un pas més en el camí per reforçar 
el nostre estat del benestar, lluitar contra la pobresa i la desigualtat, i garantir un 
nivell mínim d’ingressos que permeti que qualsevol persona pugui dur a terme el 
seu projecte de vida amb dignitat i en llibertat.
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Resum

La proposta de la renda bàsica ha obtingut l’atenció creixent al llarg dels 
darrers anys per part de mitjans de comunicació, activistes socials, partits 
polítics i estaments acadèmics. Aquest capítol analitza la renda bàsica tot 
parant atenció especialment a dues qüestions essencials: és justa?, i és 
viable? S’hi aborda sobretot la relació de la renda bàsica amb la llibertat, ja 
que només la independència material que s’aconseguiria a través d’una renda 
bàsica donaria a l’individu les possibilitats reals per ser totalment lliure. A 
més a més, inclou una proposta de finançament de la renda bàsica a Espanya 
a partir de l’IRPF per a una quantitat igual al llindar de pobresa per a totes les 
persones que hi resideixen.

Destacats:
1. Els programes condicionats presenten limitacions: trampa de la pobresa,  
 costos administratius, estigmatització i cobertura insuficient.
2. Una renda bàsica d’una quantitat com a mínim igual al llindar de pobresa  
 és la millor manera de garantir l’existència material al conjunt de la  
 població.
3. La innovació social suposa uns riscos, però el que hem d’avaluar és si els  
 avantatges superen amb escreix els inconvenients.
4. És possible finançar una renda bàsica igual al llindar de pobresa sense  
 llevar un cèntim de la recaptació impositiva prèvia a una reforma de l’IRPF.
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1. Introducció per evitar confusions
Per evitar la més petita confusió, començaré definint el que habitualment entenem 
per renda bàsica incondicional. En tot el text m’ajustaré a aquesta definició. La ren-
da bàsica és una assignació monetària a tota la població sense cap mena de condi-
ció. O, si recorrem a una definició habitual: «un pagament monetari regular a tota 
la població, de manera individual, sense comprovació de recursos econòmics ni de 
la seva situació laboral».1 És una proposta formalment laica, i es percebria indepen-
dentment de factors com ara el sexe, el nivell d’ingressos, la religió o l’orientació 
sexual. La paraula clau és incondicional. La incondicionalitat de la renda bàsica n’és 
la característica més controvertida per als seus detractors i la més interessant per 
als seus defensors.
En quin àmbit geogràfic s’hauria d’aplicar? Idealment, l’espai geogràfic hauria de 
ser tot el planeta, però és obvi que hi ha llocs on la renda bàsica ha estat motiu de 
debat públic i altres en què aquesta proposta ni tan sols ha arribat a orelles de la 
població. Si la comunitat on s’hagués d’implantar fos molt petita, com ara el cas 
d’un municipi, el problema sorgiria de la dificultat per finançar la renda bàsica amb 
els recursos de què solen disposar aquesta mena d’administracions. Per això les 
propostes de finançament que s’han fet tendeixen a contemplar si més no l’àmbit 
dels estats, perquè són les administracions que disposen dels recursos fiscals neces-
saris per finançar una renda bàsica. Hem d’afegir-hi que, segons l’abast geogràfic 
on fos vigent, seria aconsellable que fos més d’una l’administració pública que ator-
gués la renda bàsica.
Qui hauria de rebre la renda bàsica? La resposta és senzilla: totes les persones 
adultes del territori on s’implantés. És a dir, absolutament tota la ciutadania i els 
residents acreditats. A més a més de les persones adultes, els menors també l’han 
de rebre? S’han aportat criteris per defensar tres respostes possibles: «sí», «no» i «sí, 
però un import més baix que la dels adults». La primera resposta equipararia els 
menors d’edat amb els adults i, per tant, no establiria cap diferència en la percepció 
de la renda bàsica: ni per edat, ni per import. La segona resposta simplement ex-
clou de la percepció de la renda bàsica tota la població menor d’edat. Potser l’opció 
més estesa entre els estudiosos i defensors de la renda bàsica (en tot cas, aquesta 
és la proposta que faig meva) és la tercera, segons la qual els menors haurien de 
percebre la renda bàsica, però amb un import inferior al de la població adulta. El 
percentatge de la renda bàsica que haurien de percebre els menors varia també 
segons els autors.
Un altre aspecte important que cal analitzar és el concepte d’«assignació mone-
tària» que inclou la definició. Per què la renda bàsica s’ha de concretar en una 
assignació monetària i no en espècie? Una assignació en espècie podria adoptar 
la forma –cupons, per exemple– que només tingués per finalitat uns usos molt 
determinats, com ara aliments, roba, serveis sanitaris o una combinació d’aquests 
béns i serveis. És perfectament defensable que, en igualtat de condicions, la renda 
bàsica en moneda corrent dona un marge de llibertat més gran que l’assignació en 
espècie. Si el consum està limitat a dos o tres tipus de productes, no hi ha dubte que 
la llibertat d’elecció està més restringida que no pas si hom pot comprar aquests 
mateixos productes o altres.
Els subsidis condicionats com, per exemple, les rendes d’insuficiència de rendes o 
per a pobres de les comunitats autònomes espanyoles, no són una renda bàsica. 
Són condicionals, i la renda bàsica és incondicional.
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2. Limitaciones de los subsidios condicionados
Per què és important la incondicionalitat de la renda bàsica? Hi ha molts motius; 
comencem analitzant els subsidis condicionats i els resultats que han aportat des-
prés de dècades d’experiència.
Els subsidis condicionats han mostrat les seves limitacions. Quines? N’hi ha una 
bona colla; només n’apuntaré quatre, d’altra banda ben conegudes, però crec que 
no prou valorades, sigui per la comoditat de la rutina, sigui per peresa intel·lectual 
o cognitiva de mirar més enllà del que coneixem o per qualsevol altre motiu.

1  La trampa de la pobresa. Aquest problema és molt greu. Quan hom és perceptor 
d’un subsidi condicionat, hi ha un fort desincentiu per cercar i fer una feina re-
munerada, ja que això implica la pèrdua total o parcial del subsidi. Per contrast, 
la renda bàsica funciona com una base o un terra, no com un sostre: el fet de 
tenir una feina remunerada no implica la pèrdua de la renda bàsica, amb la qual 
cosa deixa d’haver-hi desincentiu per a l’activitat. Per cert, cal observar que, indi-
rectament relacionat amb aquest problema, hi ha el del petit frau fiscal, l’incen-
tiu del qual desapareix amb una renda bàsica. La no acumulabilitat dels subsidis 
condicionats a altres rendes motiva aquest petit frau fiscal. Els beneficis a curt 
termini davant la possibilitat d’obtenir dues rendes (la de la prestació i la d’una 
activitat desenvolupada en l’àmbit de l’anomenat treball no declarat) estimulen 
la materialització d’aquest frau. Encara que els perjudicis a llarg termini (treball 
no declarat que no constarà mai com a mereixedor de ser tingut en compte a 
l’hora del càlcul futur de possibles drets de pensions de jubilació) i no tan a llarg 
termini (la impossibilitat d’accedir a l’assegurança d’atur) són molt grans, les ne-
cessitats del curt termini pesen més. Per no deixar el plantejament d’una manera 
tan general, posaré tres exemples sorgits en converses amb professionals dels 
serveis socials o experts en el funcionament de les rendes mínimes/garantides 
que expliquen la seva pràctica diària amb les famílies perceptores d’alguna renda 
condicionada, i són tres mostres de les trampes de pobresa (a més d’ineficiència 
i de precarietat) que impliquen aquests subsidis.2

• Cas 1. Família que cobra 1.200 euros mensuals de la Renda garantida de ciuta-
dania (RGC) catalana perquè tots els seus membres en edat de treballar estan a 
l’atur. Un dels fills rep una oferta de feina de 900 euros mensuals per a la cam-
panya turística. La família prohibeix al fill d’acceptar l’oferta, ja que això implica-
ria la suspensió del cobrament de l’RGC i haurien d’esperar sis mesos per tornar 
a cobrar-la. La llei diu que no es poden rebutjar ofertes laborals adequades, 
sota pena de perdre els ajuts, però com que els serveis públics d’intermediació 
pràcticament no actuen (menys del 4% de les feines s’aconsegueixen mitjançant 
les oficines d’ocupació), al final acaben rebutjant feines temporals perquè la ra-
cionalitat d’una família sota ingressos mínims els diu que val més un pardal a la 
mà que no pas sortir temporalment de l’ajuda i després encomanar-se als astres 
o als déus per recuperar-la.
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• Cas 2. Persona que, un cop exhaurida la prestació de l’atur, passa a cobrar la 
Renda de garantia d’ingressos (RGI) basca (644 euros mensuals) i, passat un 
temps, li ofereixen una feina a temps parcial de 650 euros nets en 12 pagues: la 
seva RGI es redueix a 358 euros i els seus ingressos passen a ser de 1.008 euros. 
Al seu torn, una persona que mai no ha cobrat l’RGI cobra 650 euros nets per fer 
una feina semblant (amb l’agreujament comparatiu que això representa). Aquest 
estímul a l’ocupació dura 3 anys com a molt i després passarà a cobrar els 644 
euros, i qualsevol feina que li ofereixin per sota d’aquesta quantitat implicarà 
tenir menys ingressos. La combinació de totes dues genera inequitat entre els 
individus i, a llarg termini, la trampa de la pobresa o les feines irregulars.

• Cas 3. Persona a l’atur que cobra 600 euros de la renda garantida de Navarra. 
Troba una feina a temps parcial de 400 euros nets i passa a cobrar 520 euros 
de renda garantida, en total 920 euros. Al cap d’un temps li ofereixen passar a 
jornada completa i cobrar 800 euros nets, la renda garantida es reduiria a 160 
euros i en total cobraria 960 euros, 40 euros mensuals nets més per treballar 
20 hores més per setmana. Ja no queden sistemes fiscals tan expropiatoris com 
aquest per als pobres.

Són tres casos de diferents trampes de pobresa i precarietat que generen les ren-
des garantides condicionades i que no existirien amb una renda bàsica, en la qual 
qualsevol ingrés del treball s’afegeix a la renda. Els incentius per treballar irregu-
larment serien molt menors. Cap partit amb opció de governar es qüestiona serio-
sament que aquests sistemes siguin intrínsecament defectuosos. Fins i tot Podem, 
que en un primer moment defensava la renda bàsica com a objectiu electoral, va 
abandonar ràpidament la proposta per plantejar, a les dues eleccions generals del 
2015 i el 2016, un sistema de rendes mínimes als seus programes, això sí, amb un 
complement d’estímuls als salaris baixos semblant al del País Basc o Navarra que 
vèiem als exemples i, per tant, amb els mateixos problemes i defectes.

2  Els costos administratius immensos dels subsidis condicionats. Aquest és un co-
negut problema que ve d’antic. Els costos són immensos en vessants diferents, 
però n’hi ha un que és especialment interessant: els costos són molt alts en pro-
porció amb les poques persones que perceben aquests subsidis. La condiciona-
litat implica control, el control implica despeses de gestió i administració. La 
mecànica és prou coneguda: es tracta de controlar si la persona perceptora del 
subsidi condicionat compleix els requisits legals i, no menys important, si una 
vegada que aquesta persona ha aconseguit esquivar totes les condicionalitats 
burocràtiques, percep el subsidi condicionat i continua complint les condicions 
que la continuen fent mereixedora de la percepció. Milers, desenes de milers, 
centenars de milers de persones, segons la població i el lloc, dedicades a contro-
lar la condicionalitat dels subsidis condicionats. Un monument a la irracionalitat 
i a la ineficiència. La renda bàsica no tindria costos derivats de la condicionali-
tat, perquè és incondicional i no caldria un exèrcit de controladors per identi-
ficar qui ha de rebre el subsidi condicionat i qui no. La rebria tota la població, 
incondicionalment.

3  L’estigmatització associada als subsidis condicionats: l’obligació a la qual se sot-
meten els candidats a perceptors d’haver de significar-se, a les finestretes de l’ad-
ministració, com a «pobres» o com a «malalts», per no dir directament culpables 
de ser uns «fracassats».
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4  La cobertura insuficient dels programes de subsidis condicionats, per diferents 
que siguin entre ells, és un altre dels problemes que presenten. En realitat, es 
tracta de programes que no arriben a la totalitat de la població que potencial-
ment en podria ser beneficiària. El cas del País Basc n’és un exemple immillo-
rable. I ho és perquè és el millor subsidi per a pobres d’Espanya, una cosa que 
ningú no posa en dubte, i un dels millors de la Unió Europea. No obstant això, el 
programa de subsidi per a pobres d’aquesta comunitat ha quedat molt per sota 
dels objectius que s’havia proposat el mateix programa.3 

Una consideració general sobre els subsidis condicionats. Els subsidis condicionats, 
bàsicament, s’han concebut per ajudar els que han fracassat. Els que han caigut. 
Perquè han quedat aturats, perquè no arriben a un nivell de renda determinat, per-
què tenen algun problema d’ingressos... Se suposa que és una circumstància més 
o menys extraordinària. L’ordinari és viure d’un treball assalariat. La renda bàsica, 
per contrast, representa garantir abans que res l’existència material, pel fet de ser 
ciutadà o ciutadana. Un cop garantida l’existència material, podem entrar en altres 
consideracions, però en primer lloc es tracta d’establir aquesta garantia bàsica. La 
diferència fonamental entre la renda bàsica i els subsidis condicionats –també els 
de condicionalitat una mica més relaxada– s’expressa en termes de llibertat. La 
lògica dels subsidis condicionats no és una altra que l’ajuda ex post a aquells que 
han fracassat, als que han caigut i ho poden demostrar davant la burocràcia estatal. 
Perquè es troben aturats; perquè, tot i tenir una feina remunerada, no arriben al 
llindar de pobresa –a Espanya aquesta és la realitat per al 15% dels treballadors 
assalariats–; perquè presenten alguna mena de diversitat funcional que els fa, pre-
cisament, «disfuncionals» en els actuals mercats de treball, totes aquestes persones 
són mereixedores legítimes d’una tutela ex post. I no hi ha dubte que un món amb 
tutela ex post és més desitjable que un món sense cap mecanisme de protecció. 
Però la mera assistència ex post ens porta sense remei a la pèrdua de la llibertat 
efectiva. Quan operem ex post, ens veiem obligats a acatar l’statu quo, a prendre 
els mercats tal com estan configurats políticament, començant pels de treball, com 
un fet consumat. I en cas que fracassem... se’ns ofereix una taula de salvació. Cal 
remarcar, però, que en cap moment d’aquest recorregut hem pogut actuar com a 
lliures i iguals: les persones sempre s’han vist obligades a fer-ho com a suplicants 
submisos. En canvi, amb la renda bàsica s’obté la lògica incondicional de les mesu-
res que entren en vigor ex ante, com a drets de ciutadania.4 
He sentit i he llegit més de dues i de tres vegades una afirmació que podem resu-
mir breument així: «per defensar la renda bàsica no hem de criticar els subsidis 
condicionats», o bé «no hem de contraposar les dues mesures». És una afirmació 
curiosa. La condicionalitat és una manera d’entendre les coses; la incondicionalitat, 
una altra. La condicionalitat té molts problemes i defectes; aquí només n’hem ex-
posat alguns. Crec que el fet de denunciar aquests problemes i defectes forma part 
de l’honestedat intel·lectual més elemental. Si algunes posicions polítiques els fan 
servir per propugnar el desmantellament de l’estat del benestar i proposar mesures 
que perjudiquen la part més desafavorida de la societat, això és un altre problema 
que podria copsar fins i tot l’especialista en subsidis condicionats menys sofisticat. 
O això vull creure.

3. Per què ara es parla tant de la renda bàsica?
La proposta de la renda bàsica ha obtingut una atenció creixent al llarg dels dos o 
tres últims anys per part de mitjans de comunicació, activistes socials, partits polí-
tics i estaments acadèmics. Una part de l’explicació es pot entendre perquè la renda 
bàsica resulta espectacular: diners a canvi de «res»? Aquesta espectacularitat atreu 
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–per què ens hem d’enganyar– alguns mitjans de comunicació. Però una altra part 
de l’explicació d’aquesta atenció massiva és menys superficial. Alguns dels motius 
principals són aquests:

1  El fracàs dels subsidis condicionats. Ja n’hem parlat més amunt, però ara cal afe-
gir-hi alguna altra precisió més. Quan diem fracàs hem d’entendre la diferència 
entre el que pretenien i el que han aconseguit aquests subsidis condicionats. L’ex-
periència que en tenim de fa dècades a diferents països permet fer-ne un balanç 
més general. En el cas d’Espanya, i com ja hem esmentat abans, disposem de la 
llarga experiència d’una de les rendes garantides condicionades més generoses 
de la Unió Europea, la del País Basc. Hi ha qui se sent molt molest amb aquesta 
mena de crítiques, perquè considera que els subsidis condicionats han fet una 
gran feina. Sí, no es tracta de negar una evidència. La constatació és certa, però 
trivial. El que interessa és veure’n les limitacions i comprovar com la renda bàsi-
ca supera molt bé els problemes o les limitacions d’aquests subsidis condicionats, 
i això ha fet que guanyi cada vegada més partidaris. 

2  El treball assalariat ja no és una garantia de salvar-se de la pobresa. L’increment 
dels treballadors pobres (working poor) és una constatació. És a dir, la població 
que, tot i tenir una feina legal, es pot considerar pobra. Després de les desregu-
lacions industrials i la destrucció del teixit productiu d’àmplies zones geogràfi-
ques, en marxa des de fa dècades i accentuades arran de la recessió del 2008, 
a més de les polítiques econòmiques de retallades i austeritat imposades per la 
Unió Europea, la pobresa s’ha estès a nous sectors de la població, la majoria dels 
quals havien gaudit d’una posició socioeconòmica relativament còmoda durant 
els trenta anys posteriors a la segona guerra mundial, quan l’estat del benestar 
va conèixer la seva època més gloriosa a Europa. El canvi ha estat dràstic: l’any 
2015 a la UE hi havia un 13,2% de treballadors pobres, a Espanya gairebé el 
15%.

3  La proliferació de projectes pilot sobre la renda bàsica. Els darrers anys s’han po-
sat en funcionament o encara són vigents experiments (molt parcials) de renda 
bàsica. Finlàndia, Barcelona, Utrecht, Namíbia... Això fa molta fressa i ha moti-
vat que la renda bàsica aparegui de vegades de manera sensacionalista a molts 
titulars de premsa. 

4  L’automatització i la substitució de molts llocs de treball. Proliferen els informes 
i els estudis sobre la substitució en un període de temps més o menys curt de 
molts llocs de treball. I no tots de baixa qualificació. Encara que les opinions són 
discrepants, un percentatge molt important d’estudiosos s’inclinen per concloure 
que les màquines suposaran més pèrdues d’ocupació que no pas els llocs de tre-
ball que es crearan a causa de la mecanització. Aquesta perspectiva ha motivat 
que la renda bàsica sigui vista com una alternativa que cal tenir en compte.

5  Les condicions de vida i de treball cada vegada pitjors d’una bona part de la 
població no rica. Encara que es parla de recuperació econòmica, les condicions 
de la gran majoria de població són pitjors que abans de l’esclat de la gran crisi fa 
una dècada. Aquí l’evidència estadística és tan abundant que no val la pena que 
ens hi detinguem. Aquesta realitat també ha motivat que la renda bàsica sigui 
vista per cada vegada més persones com una mesura d’aplicació immediata per 
afrontar aquesta situació.
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4. Els fonaments. Què té a veure la renda bàsica  
amb la llibertat?
D’ençà que es va començar a debatre més de trenta anys enrere, llavors en am-
bients gairebé exclusivament acadèmics, la renda bàsica va haver de superar dues 
qüestions decisives. La primera: és justa? I la segona: és viable? De la viabilitat en 
parlarem més endavant; ara abordem la justícia de la renda bàsica.5

4.1. Liberalismes
Comencem per una distinció elemental: el liberalisme realment existent i el libera-
lisme acadèmic. Són conceptes molt diferents.
El liberalisme realment existent, al marge dels mites, té una vida d’una mica més 
de dos segles; és el liberalisme que neix al començament del segle xix i que arriba 
fins als nostres dies.6 

«La paraula “liberalisme” és un neologisme procedent de les Corts 
espanyoles de Cadis (1812) i que va prosperar a la França de la 
monarquia orleanista de 1830-1848. El significat que va arribar a 
tenir a Europa, en qüestió de política nacional o interior, durant la 
franja central del segle xix va ser si fa no fa aquest: partidari d’una 
monarquia constitucional a l’anglesa, entesa com un punt mitjà en-
tre el republicanisme parlamentari amb sufragi universal democràtic 
i l’absolutisme continental tradicional (els pseudoparlaments monàr-
quics constitucionals liberals no podien controlar ni enderrocar un 
govern que només era responsable davant el rei constitucional).»7

Sobre el liberalisme polític que ha existit, és gairebé còmic com d’esteses estan al-
gunes confusions sobre el seu maridatge amb la democràcia i la llibertat. Per posar 
tan sols una mostra del que vull dir sense fer servir gaires paraules, recordem que, 
per al socialisme europeu del segle xix, el liberalisme polític significava «monar-
quisme antirepublicà, constitucionalisme antiparlamentari i aferrissada hostilitat 
al sufragi universal».8

I el que resulta realment fantàstic des d’un punt de vista històric i conceptual és 
qualificar de liberals autors dels segles xvii i xviii, com ara John Locke, Adam Smith, 
Immanuel Kant i, meravella de les meravelles, Maximilien Robespierre! El primer 
va morir el 1704, el segon el 1790 i el tercer el 1804. Robespierre, el 1794. Difí-
cilment podrien ser partidaris o components d’una noció que encara no s’havia 
inventat9 
El liberalisme acadèmic, en canvi, és una amalgama en què poden entrar autors 
que políticament se situarien molt a la dreta, uns altres al centre i, finalment, uns 
altres a l’esquerra més o menys moderada. Dins el liberalisme acadèmic podem 
trobar-hi moltes subespècies: llibertarisme, igualitarisme, propietarisme...10 Què 
tenen en comú aquestes teories acadèmiques liberals de la justícia? Segons un dels 
acadèmics liberals més destacats, allò que tenen en comú és «una concepció que 
prohibeix tota jerarquia [per part del govern] de les diverses concepcions de la vida 
bona que es puguin trobar en la societat».11 
Un text imprescindible que aborda a fons una manera molt estesa d’entendre i ela-
borar la filosofia política liberal acadèmica (i, en general, la filosofia política i mo-
ral més estesa acadèmicament) és el que van escriure ja fa més d’una dècada María 
Julia Bertomeu i Antoni Domènech dedicat al rawlsisme metodològic.12 En aquest 
text, els autors expliquen alguns defectes d’aquesta manera de fer ètica i filosofia 
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política que la converteixen en ben poc interessant més enllà de la vida acadèmica 
i les seves formes de fer carrera. Entre aquests defectes remarquen especialment 
el raonament polític i moral fonamentat en supòsits ideals, ahistòrics i ainstitucio-
nals, divorciat de les condicions d’existència material, és a dir, de la realitat social, 
econòmica i política realment existent. Una forma ben clara que recull una part del 
que significa el «rawlsisme metodològic» va ser la utilitzada per Gerald Cohen: «La 
meva concepció de la filosofia moral i política era, i és, del tipus acadèmic corrent: 
es tracta de disciplines ahistòriques que se serveixen de la reflexió filosòfica abs-
tracta per estudiar la naturalesa i la veritat dels judicis normatius».13

Així que, en oposició amb el que defensen determinats mites, el liberalisme his-
tòric, especialment el doctrinari del segle xix, va ser un enemic declarat de la de-
mocràcia, la llibertat i la igualtat.14

4.2. Republicanismes
Des d’un punt de vista polític, crec que és molt més interessant i fecund el republi-
canisme. Em limitaré a dues distincions: el republicanisme històric (que al seu torn 
es divideix en oligàrquic i democràtic) i el neorepublicanisme acadèmic, degut, 
entre altres, a Quentin Skinner, J.G.A. Pocock i, potser especialment, a Philip Pettit, 
però que no desenvoluparé aquí.15

El republicanisme és una tradició que té més de 2.300 anys. Ha revestit realitats 
molt diferents i ha disposat d’autors molt allunyats històricament.
El republicanisme té dues grans variants. La variant democràtica aspira a la uni-
versalització de la llibertat republicana i a la consegüent inclusió ciutadana de la 
majoria pobra, i fins i tot al govern d’aquesta majoria de pobres. La variant antide-
mocràtica o oligàrquica pretén l’exclusió de la vida civil i política dels que viuen del 
seu treball, i el monopoli del poder polític per part dels propietaris rics.
La tradició republicana democràtica l’hem de cercar a l’Atenes posterior a l’any 461 
abans de la nostra era. Allà va triomfar el programa democràtic revolucionari del 
món clàssic dels pobres lliures, que podem resumir en: 1) la redistribució de la te-
rra; 2) la supressió de l’esclavitud per deutes, i 3) el sufragi universal acompanyat 
d’una remuneració suficient (misthón) per als càrrecs públics electes. És important 
remarcar que democràcia, per als grecs, significava govern dels pobres (lliures).16 
Independentment de les seves diferències en altres aspectes, els autors republicans 
han compartit aquestes dues conviccions:
• Una: que el fet de no tenir assegurat el dret a l’existència per manca de propietat 

suposa no ser subjecte de dret propi, sui iuris, i viure a la mercè d’uns altres. Les 
relacions de dependència i subalternitat fan que sigui un subjecte de dret aliè, un 
alieni iuris, un alienat. Ser lliure és estar exempt de demanar permís a un altre 
per viure o sobreviure, per existir socialment; qui depèn d’un altre particular per 
viure és arbitràriament interferible (efectivament o potencialment) per aquest 
altre i, per tant, no és lliure.

• Independentment de si aquells que en gaudeixen són molts (democràcia plebea) 
o pocs (oligarquia plutocràtica), la llibertat republicana, que sempre es fona-
menta en la propietat i en la independència material (o el «dret a l’existència»)17 
que se’n deriva, no es podria mantenir si la propietat estigués distribuïda d’una 
manera tan desigual i polaritzada que uns pocs particulars estiguessin en condi-
cions de desafiar la república, de disputar amb èxit al comú de la ciutadania el 
dret a determinar el bé públic. Com bé va observar Maquiavel, quan el gruix de 
la propietat està distribuït entre uns pocs gentilhomes o magnats, no hi ha espai 
per instituir cap república.
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La tradició republicana oligàrquica (i antidemocràtica) es va negar, per diferents 
motius, a universalitzar la propietat. El republicanisme democràtic i no democràtic 
(o oligàrquic) comparteixen la perspectiva que la llibertat no està dissociada de les 
condicions materials d’existència, en un clar contrast amb l’èxit de l’invent liberal 
segons el qual la llibertat no té a veure amb les condicions d’existència. No obstant 
això, així com el republicanisme no democràtic sosté que els no propietaris han de 
ser exclosos de la ciutadania i això vol dir de la llibertat plena, el republicanisme 
democràtic defensa que cal assegurar els mitjans perquè tota la ciutadania sigui 
materialment independent i, amb això, sigui possible la llibertat esmentada.
La propietat és fonamental per a la tradició republicana. La definició de propietat 
que fins avui ha triomfat i sobre la qual molts filòsofs i polítics liberals i llibertarians 
han construït el seu corpus doctrinal va ser la que va popularitzar William Blac-
kstone el segle xviii: «el domini exclusiu i despòtic que un home exigeix i exerceix 
sobre les coses externes del món, amb l’exclusió total de qualsevol altre individu de 
l’univers».18 Posteriorment, el liberalisme la va fer seva.19 I el neoliberalisme també, 
és clar. És la mateixa concepció de la propietat «despòtica i excloent» dels influents 
ideòlegs del que més endavant es va anomenar, amb més o menys fortuna, neolibe-
ralisme, sobretot, per esmentar-ne només un, Friedrich Hayek.
Aquesta concepció de la propietat va fer fortuna. És la que impera encara avui 
majoritàriament, tot i que històricament hi ha hagut altres formes prou importants 
de propietat: els commons, els emprius, els Allmende. Blackstone mateix admetia 
l’existència d’altres propietats no «exclusives i despòtiques» com algunes de tipus 
comunal. La concepció «despòtica» blackstoniana és només una de les formes his-
tòriques de la propietat, però té una gran importància, ja que constitueix la base 
d’una bona part dels codis civils actuals.20 I prové del dret civil romà. Però no ha 
estat, tornem a repetir-ho, l’única forma històrica de propietat. Una altra forma és 
la propietat entesa com a «control» sobre el recurs posseït, un control que confereix 
independència material. Aquesta és la forma de propietat que interessa al republi-
canisme.21 En aquesta tradició, la independència que confereix la propietat no és 
un afer de mer interès propi privat, sinó de la importància política més gran, tant 
per a l’exercici de la llibertat com per a la realització de l’autogovern republicà, ja 
que el fet de tenir una base material assegurada és indispensable per a la indepen-
dència i la competència polítiques. 
Comparem la concepció de la propietat despòtica i excloent de Blackstone amb la 
d’un republicà eminent, Robespierre, el qual, per establir la legitimitat de la propie-
tat, proposava els articles següents:22

Article 1. La propietat és el dret que té cada ciutadà de gaudir de la 
porció de béns que li garanteix la llei i disposar-ne.

Article 2. El dret a la propietat està limitat, com tots els altres, per 
l’obligació de respectar els drets aliens.

Article 3. No pot perjudicar la seguretat, ni la llibertat, ni l’existèn-
cia, ni la propietat dels nostres semblants.

Article 4. Tota possessió, tot tràfic que violi aquest principi és il·lícit i 
immoral. 
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Podem concretar la relació entre propietat i llibertat en la concepció històrica repu-
blicana gairebé en forma de tesi, resumidament:23

El republicanisme gira entorn de la idea, central en aquesta tradició, segons la qual 
els individus no poden ser lliures si la seva existència material no està garantida 
políticament.
En la tradició històrica republicana, el problema de la llibertat es planteja d’aquesta 
manera:24 
X és lliure republicanament (dins la vida social) si:
A  té una existència social autònoma i, per tant, pot viure pels seus propis mitjans 

(normalment, la seva propietat), amb la qual cosa no depèn d’un altre particular 
per viure;

B  ningú no pot interferir arbitràriament (és a dir, il·lícitament o il·legalment) en 
l’àmbit d’existència social autònoma d’X (en la seva propietat). 

De manera que:
C  la república pot interferir lícitament en l’àmbit d’existència social autònoma d’X, 

sempre que X estigui en relació política de parigualtat amb tots els altres ciuta-
dans lliures de la república, amb la mateixa capacitat de governar i ser governat; 

D  qualsevol interferència (d’un particular o del conjunt de la república) en l’àmbit 
d’existència social privada d’X que danyi aquest àmbit fins al punt que X perdi la 
seva autonomia social i això el posi a la mercè de tercers, és il·lícita; 

E  la república té l’obligació d’interferir en l’àmbit d’existència social privada d’X si 
aquest àmbit privat capacita X per disputar amb possibilitats d’èxit a la república 
el dret d’aquesta darrera a definir el bé públic. És a dir, la república ha de garan-
tir la llibertat republicana a tota la ciutadania.

Finalment:
F  X està afermat en la seva llibertat cívica i política per un nucli dur –més o menys 

gran– de drets constitutius (no merament instrumentals)25 que ningú li pot pren-
dre, ni ell mateix pot alienar (vendre o donar) a voluntat, sense que perdi amb 
això la seva condició de ciutadà lliure.

El republicanisme oligàrquic i el republicanisme democràtic han compartit la ma-
teixa concepció de la llibertat –els individus no poden ser lliures si la seva exis-
tència material no està garantida–; la diferència està en el fet que la porció de la 
població cridada a tenir garantit el dret a l’existència material no és la mateixa per 
a totes dues formes de republicanisme. Per al republicanisme oligàrquic, només 
han de gaudir de llibertat aquells homes que posseeixen alguna forma de propie-
tat, algun conjunt de recursos materials que els faci independents. Al contrari, per 
al republicanisme democràtic, la llibertat ha d’arribar a tots els homes i les dones 
que viuen a la comunitat. Tots els individus han de tenir la seva existència material 
políticament garantida.
És important remarcar que el republicanisme no entén la igualtat com igualtat de 
recursos, sinó que concep la igualtat com a llibertat recíproca. Efectivament, la 
igualtat, la reciprocitat en l’exercici de la llibertat, emergeix en una comunitat en la 
qual les institucions polítiques reconeixen la igualtat civil de tots els seus membres 
i, per tant, els confereix a tots l’estatus d’actors socials materialment independents 
perquè tenen l’existència garantida.
Segons el republicanisme, totes les interferències arbitràries limiten la llibertat in-
dividual, però no totes tenen la mateixa rellevància social i política. L’evidència 
històrica mostra que algunes són normativament més rellevants que altres quan es 
tracta de comprendre com actuen les institucions socials i quan es tracta de pres-
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criure com ho haurien de fer. Això és així perquè aquestes interferències i no unes 
altres es troben íntimament vinculades als mecanismes fonamentals que regeixen 
la dinàmica de les societats humanes, mecanismes que inclouen, per exemple, la 
lluita de classes. En altres paraules, les estafes o les mentides són interferències ar-
bitràries que poden tenir efectes negatius en la vida dels agents interferits. L’estruc-
tura de les societats contemporànies, però, no es basa en estafes i mentides (per 
moltes que n’hi hagi), sinó en drets de propietat. Això ens permet d’afirmar que la 
distinció principal que hem de fer per comprendre les societats contemporànies és 
la distinció entre rics i pobres. Rics i pobres vol dir, com s’ha entès en la tradició 
republicana ja des d’Aristòtil, «gent independent» i «gent dependent» (d’altri). Gent 
que té l’existència material garantida, la independent, i gent que no la té i depèn 
d’altres per a aquesta existència, la dependent. Aquesta distinció és normativament 
més rellevant per calibrar l’abast de la llibertat que no pas les distincions estricta-
ment estadístiques, per útils que puguin ser en altres aspectes, que emanen de l’ús 
de criteris de rics i pobres basats en els nivells d’ingressos. En les societats contem-
porànies, la gent rica posseeix un conjunt de recursos materials que els garanteix 
l’existència, i la gent pobra habitualment s’ha de vendre cinc dies per setmana, o 
més, als propietaris d’aquests recursos materials a fi de subsistir, i és llavors que 
solen esdevenir treballadors assalariats. 
No obstant això, és important ser conscients que, a més a més d’aquest «terra», hem 
de considerar també la introducció d’alguna mena de «sostre». Vegem per què. A les 
societats capitalistes d’avui, els individus o grups d’individus que posseeixen grans 
sumes de recursos materials –especialment les empreses transnacionals i els seus 
grans propietaris– tenen la capacitat d’interferir arbitràriament en les condicions 
d’existència material de milions de persones; tenen la capacitat de modelar l’es-
tructura dels mercats i de condicionar la naturalesa d’economies senceres; tenen la 
capacitat d’imposar, al si de les unitats productives, les condicions de treball dels 
que depenen d’ells per viure; tenen la capacitat de desposseir milions de persones 
pobres –dependents– dels mitjans necessaris per sostenir, tant als països pobres 
com als rics, formes tradicionals o alternatives de gestionar l’àmbit productiu; te-
nen, finalment, la capacitat de condicionar l’agenda i les decisions polítiques. Tal 
com Franklin D. Roosevelt va posar de manifest en l’interessant discurs sobre l’estat 
de la Unió que va fer el 1935, «cal que ens desfem d’aquesta concepció de l’adquisi-
ció de la riquesa que, a través de l’obtenció de beneficis excessius, genera un poder 
privat desproporcionat que habilita uns quants per interferir en els afers privats i, 
per a la nostra desgràcia, també en els afers públics».26 Una cosa molt semblant al 
que va escriure Louis Brandeis (1856-1942), jutge del Tribunal Suprem dels Estats 
Units del 1916 al 1939: «Podem tenir democràcia o podem tenir riquesa concentra-
da en unes poques mans, però no podem tenir totes dues coses». 

4.2.1. La fonamentació de la llibertat republicana de la renda bàsica
Arribats aquí, és el moment d’introduir la justificació republicana de la renda bàsica. 
Que és com dir la justificació que millor apunta a la relació de la renda bàsica amb 
la llibertat. Una renda bàsica d’una quantitat almenys igual al llindar de pobresa és 
la millor manera, a les societats contemporànies, de garantir l’existència material 
al conjunt de la població, d’acord amb l’ideari del republicanisme democràtic. La 
independència, l’existència material, la base autònoma (són expressions aquí per-
fectament permutables) que confereix la propietat és una condició indispensable 
per a l’exercici de la llibertat. D’aquí la idea suggerida per una part dels defensors 
republicans de la renda bàsica: «universalitzar la propietat». El fet d’universalitzar 
la propietat s’ha d’entendre d’una manera metafòrica. O com una reconversió de 
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la propietat de la concepció blackstoniana a la robespierrista (no com un «domini 
exclusiu i despòtic», sinó de manera que «no pugui perjudicar ni la seguretat, ni la 
llibertat, ni l’existència, ni la propietat dels nostres semblants»). En altres paraules: 
universalitzar la propietat s’ha d’entendre aquí de manera equivalent a garantir a 
tota la població l’existència material, sense la qual la llibertat no és possible. Tal 
com hem vist, el republicanisme democràtic es troba fortament compromès amb la 
causa de la independència socioeconòmica dels individus. El seu objectiu principal 
és la garantia que els individus siguin independents tant de la caritat –pública i 
privada– com de la possible arbitrarietat dels anomenats «ocupadors», és a dir, dels 
propietaris.27

Quines són les esferes de llibertat (republicana) que podria obrir una renda bàsica? 
Només la independència material que s’aconseguiria per mitjà d’una renda bàsica 
donaria a la dona més possibilitats reals per alliberar-se de no ser dominada pel 
seu company. La independència econòmica que s’assoleix amb una renda bàsica pot 
actuar com una mena de «contrapoder» domèstic capaç de modificar les relacions 
de dominació i subordinació entre sexes i incrementar el poder de negociació de 
les dones a la llar, especialment el d’aquelles que depenen econòmicament de les 
seves parelles.
Només la independència material que s’aconseguiria per mitjà d’una renda bàsica 
permetria que els joves triessin rebutjar un sou baix o una feina precària. O, per 
dir-ho com ja ho descriuen molts autors, una «feina de merda». Només la indepen-
dència material que s’aconseguiria per mitjà d’una renda bàsica permetria que la 
persona sense una feina remunerada optés per fer certes feines no remunerades 
que puguin aportar beneficis a la societat i, així, evitar l’estigma social que compor-
ta la percepció del subsidi d’atur (si n’hi ha) o el subsidi per als pobres, indepen-
dentment de com s’anomeni. 
Només la independència material que s’aconseguiria per mitjà d’una renda bàsica 
permetria que un treballador assalariat pogués triar entre un ventall més ampli de 
feines, potser algunes més gratificants o més ben pagades –o pitjor remunerades, 
però indiscutiblement més gratificants–. La independència material, doncs, incre-
menta la llibertat, la qual cosa suggereix que una renda bàsica prou generosa, en 
universalitzar un grau d’independència significatiu, eixamplaria l’espai per al gaudi 
de relacions socials en un context d’absència de dominació.
És oportú insistir en l’anàlisi de totes aquestes consideracions en relació amb la 
realitat dels treballadors assalariats. La renda bàsica, en conferir als treballadors un 
poder de negociació més gran –o, dit en termes més dràstics però potser més preci-
sos, un poder de resistència més gran davant les repetides agressions per part dels 
ocupadors–, els permetria enfrontar-se als processos de negociació laboral amb 
més possibilitats d’aconseguir els seus objectius, si més no en part. Efectivament, 
sembla evident que als treballadors els resultaria més fàcil –i més segur– amenaçar 
d’abandonar la negociació si tinguessin uns recursos econòmics a la seva disposi-
ció. És sabut que la capacitat per fer amenaces creïbles presenta una alta correlació 
positiva amb el poder de negociació dels agents. En suma, sembla raonable pensar 
que la seguretat en els ingressos monetaris aconseguida per mitjà d’una renda 
bàsica permetria que els treballadors no es veiessin forçats a acceptar qualsevol 
mena d’oferta de feina. Michal Kalecki, que va mantenir una relació intel·lectual-
ment molt estreta amb altres grans economistes com ara Joan Robinson, Piero 
Sraffa, John Maynard Keynes, entre altres, i que va fer importants contribucions a 
la teoria del cicle econòmic, es va referir a l’«efecte disciplinador» de l’atur. Aquest 
autor assegurava que, com més ens allunyem de la plena ocupació, més augmenta 
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l’efecte disciplinador de la força de treball. Com més augmenta la vulnerabilitat 
en les possibilitats de perdre el lloc de treball, més gran és la disposició a acceptar 
l’empitjorament en les condicions laborals, no només salarials. En una situació 
com la que podem constatar al començament del 2019, amb una experiència de 
diversos anys de deterioració de les condicions de vida i treball d’una gran part de 
la població, es dispara l’efecte disciplinador al qual es refereix Kalecki: l’alternativa 
de perdre la feina sempre és pitjor que la d’acceptar condicions laborals cada ve-
gada pitjors. Fins i tot alguns economistes han arribat a justificar aquesta situació 
tot afirmant amb aquella alegria que «és pitjor tenir una mala feina que no pas no 
tenir-ne cap». Amb una renda bàsica, l’efecte disciplinador quedaria molt afeblit, 
si no anul·lat del tot. En efecte, el poder de negociació de la classe treballadora 
augmentaria amb una renda bàsica.28 Molts treballadors se sentirien més protegits 
que no ara per negar-se a acceptar condicions laborals que s’han arribat a qualificar 
de semiesclavitud. 
La renda bàsica, doncs, podria actuar com una mena de caixa de resistència sindi-
cal. D’aquesta manera, des del moment en què la sortida del mercat de treball –la 
fallback position– resultés practicable, les relacions laborals es mostrarien menys 
coercitives. Així, la seguretat en els recursos econòmics capacitaria totes les per-
sones, primer, per rebutjar de manera convincent i efectiva situacions alienants, 
la qual cosa implicaria una davallada dels nivells de dominació; i, segon, per pla-
nificar i dur a la pràctica formes d’organització del treball alternatives, i això es 
traduiria, finalment, en graus més alts d’autorealització.
Dit altrament, la seguretat dels recursos econòmics capacitaria els individus per 
rebutjar, en determinades circumstàncies –i d’acord amb els propis desigs–, allò 
que el dret civil romà anomenava locatio conductio operarum. El dret civil romà 
feia una clara distinció entre dos tipus de contractes de treball: la locatio conductio 
opera i la locatio conductio operarum. El primer era un «contracte d’obra» pel qual 
un particular contractava un altre particular –un orfebre, per exemple– perquè fes 
una feina que s’especificava en el contracte. El segon era un «contracte de serveis» 
pel qual un particular contractava un altre particular perquè, durant un període 
de temps indeterminat, el segon fes les activitats indeterminades que el primer li 
volgués encomanar. La locatio conductio opera es veia com un contracte que, repu-
blicanament, en cap cas posava en perill la dignitat del treballador, perquè establia 
que aquest es limitaria a fer el servei que raonablement podia oferir d’acord amb 
les qualificacions particulars que tenia –les pròpies d’un orfebre o d’un tintorer o 
d’un adobador–: el contracte es feia, doncs, entre homes lliures. En canvi, la loca-
tio conductio operarum posava en qüestió la idea mateixa de llibertat. En efecte, 
aquest segon tipus de contracte es considerava indigne d’homes lliures –i es veia 
com el signe de la pèrdua de la seva llibertat– perquè implicava que un particular 
es fes dependent d’un altre particular durant un cert període de temps. Per això 
Aristòtil considerava que l’«obrer manual» estava sota una «servitud limitada».29 
Així, el fet que un individu posés a disposició d’un altre la seva força de treball per a 
allò que el segon volgués disposar volia dir incórrer en una relació de dependència 
que la tradició de la llibertat republicana no podia sinó condemnar.
Resulta interessant d’observar en aquest punt que va ser el mateix Ciceró, un repu-
blicà oligàrquic sense fissures, qui, al seu De Officiis, va assegurar que la disponibili-
tat general, per part d’un individu, de la força de treball d’un altre, afegida al salari 
satisfet per això, constitueix un autèntic títol de servitud. I resulta també altament 
reveladora la semblança de l’enfocament (republicà, sens dubte) del John Locke 
del Second Treatise on Government, del 1690, respecte al d’Aristòtil i Ciceró: «Un 
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home lliure esdevé serf d’un altre en vendre-li, per un cert temps, el servei que es 
compromet a fer a canvi del salari que en rebrà».30

L’autèntic sentit polític d’una mesura com la renda bàsica està, doncs, en el reco-
neixement de l’existència de relacions de poder escampades per tota la vida social 
–les relacions de poder que expliquen la decisió per part dels treballadors de signar 
«contractes de serveis», encara que actualment diríem amb més propietat qualsevol 
tipus de «contracte molt precaris»– i en la concessió a la part més feble d’aquestes 
relacions dels recursos necessaris per poder afrontar amb solvència i en condicions 
de (més) igualtat el procés de presa de decisions respecte als plans de vida propis. 
Philip Pettit, en un article en defensa republicana de la renda bàsica, ho va deixar 
escrit d’una manera molt clara: 

Suposem que tenim un grup reduït d’ocupadors i molts treballadors 
disponibles. Suposem també que l’economia no passa per un 
bon moment. En aquest context, ni jo ni els que es troben en la 
meva mateixa situació serem capaços d’aconseguir establir un 
salari decent, és a dir, un salari que ens capaciti per funcionar 
adequadament al si de la societat. Així mateix, sota aquestes 
circumstàncies, els treballadors ens trobarem indefensos davant 
el més nimi abús de poder per part del propietari, el qual sempre 
pot recórrer a l’arbitrari dret a l’acomiadament. Hi ha mecanismes 
per protegir-nos davant d’aquestes formes de control per part 
d’instàncies alienes –em refereixo a mecanismes com ara els que 
poden arbitrar els sindicats forts–. La més eficaç de les proteccions, 
però, que a més a més és complementària respecte a altres mesures 
disponibles, és la capacitat d’abandonar el lloc de treball i retirar-
se’n amb la seguretat que atorga el fet de saber que tots tenim un 
salari bàsic que l’Estat posa a la disposició de tothom.31 

5. La renda bàsica és d’esquerres o de dretes?  
I les crítiques més interessants
Hem esmentat més amunt que la renda bàsica la proposen polítics, acadèmics, eco-
nomistes, activistes, sindicalistes... uns se situarien a l’extrema esquerra i uns altres 
a la dreta neoliberal. Però si rep suport de tots dos costats de l’espectre polític, quin 
és el seu secret? És tan sorprenentment convincent que elimina totes les diferències 
entre els extrems polítics?32 No és pas tan senzill. Hi ha diferències i són importants, 
però potser la diferència principal està en la manera de finançar-la. Els defensors de 
la renda bàsica situats a l’esquerra de l’espectre polític solen defensar la compatibili-
tat de la renda bàsica amb els serveis universals com l’educació i la sanitat públiques, 
propis de l’estat del benestar, mentre que els d’ideologia més conservadora proposen 
la renda bàsica com a substitut parcial o total dels esmentats serveis públics univer-
sals en espècie. El criteri infal·lible per saber l’orientació política de qualsevol defen-
sor de la renda bàsica és conèixer la proposta de finançament que la farà possible. 
I també dona molta informació conèixer les mesures d’acompanyament de política 
econòmica que es defensen. Els defensors situats a la dreta pretenen desmantellar 
l’estat del benestar (o el que en queda en alguns llocs) «a canvi» de la renda bàsi-
ca –seria el cas, per exemple, de Charles Murray, l’economista que defensa la renda 
bàsica a les pàgines de The Wall Street Journal–,33 alhora que persegueixen els seus 
clàssics objectius d’«aprimament» de l’Estat (excepte la policia, l’exèrcit i els tribunals 
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de justícia, significativament) i de reducció de la pressió fiscal als rics. Els defensors 
de l’esquerra, al contrari, pretenen una redistribució de la renda dels més rics a la 
resta de la població i l’enfortiment de les altres prestacions de l’estat del benestar. 
És a dir, per a la concepció d’esquerres, en un clar contrast amb la de dretes, la seva 
implantació no ha d’implicar cap minva dels serveis públics ni dels drets socials (edu-
cació, sanitat, dependència, habitatge, etc.).
Una proposta d’esquerres implicaria una reforma fiscal progressiva, i això representa, 
al seu torn, una gran redistribució des dels ciutadans més rics cap a la resta de la so-
cietat. Una de dretes, com hem vist, defensa el desmantellament dels serveis públics.34

5.1. La mandra i la feina
Una de les crítiques més recurrents és que la renda bàsica afavoriria –i fins i tot 
fomentaria– la ganduleria, i sembla intuïtivament molt raonable, ja que, se suposa, 
si hom disposa de la quantitat mínima per sobreviure, per què hauria de treballar 
de manera remunerada? Davant d’aquest argument aparentment consistent, és im-
prescindible, en primer lloc, establir una important distinció conceptual, segons la 
qual hi ha tres tipus de treball: remunerat, domèstic i voluntari. 
Dins el treball remunerat, no hi ha dubte que la part més important n’és el treball 
assalariat. Però, què és essencialment el treball assalariat i quina relació té amb la 
renda bàsica? En essència, el treball assalariat no persegueix satisfer una necessitat 
en si mateixa, com qui beu un got d’aigua quan té set, sinó que s’erigeix en un medi 
instrumental per poder satisfer unes necessitats que són externes al treball mateix, 
com ara l’allotjament, l’alimentació o fins i tot el lleure. Karl Marx va escriure als 
Manuscrits d’economia i filosofia que el caràcter estrany del treball assalariat «es fa 
clarament palès en el fet que, tan aviat com no hi ha una coacció física o de qual-
sevol altra mena, hom fuig de la feina com de la pesta. El treball extern, el treball 
en què l’home s’aliena, és un treball d’autosacrifici, d’ascetisme». És això una de-
fensa de la suposada predisposició natural de la nostra espècie a la mandra o a la 
ganduleria? Només una mirada superficial podria respondre aquesta pregunta de 
manera afirmativa. 
Efectivament, Marx era un classicista i coneixia perfectament la concepció d’Aristò-
til a aquest respecte. El contrari de l’activitat forçada, aliena, alienada, és l’activitat 
anomenada «autotèlica»: aquella que proporciona recompenses grans a qui la fa 
en la mateixa acció de fer-la. No es tracta de la relació entre mitjans i fins amb què 
hom sol descriure l’activitat humana, sinó que la recompensa està en els mateixos 
mitjans. Es tracta, doncs, d’una activitat que no té res a veure amb la immensa 
majoria del treball assalariat, que és, amb algunes excepcions, merament instru-
mental. Per adquirir una sèrie de recursos imprescindibles com són els aliments, 
l’allotjament o la roba, cal disposar de diners, per la qual cosa la majoria d’indivi-
dus han de recórrer al treball remunerat com a única opció per a la subsistència. 
En contrast amb el treball assalariat, el treball voluntari constitueix clarament una 
forma d’activitat autotèlica, i passa el mateix amb la participació política quan 
implica alguna cosa més que la mera acció de votar cada cert període de temps. 
En aquest sentit, és important distingir, d’una banda, entre els buròcrates i els 
assalariats polítics que fan de la política una forma de treball assalariat, i, de l’al-
tra, l’activitat política de molts simpatitzants i activistes que duu en si mateixa la 
recompensa de participar en la creació del que creuen que serà una societat millor.
Robert i Edward Skidelsky aprofundien en aquesta distinció i assenyalaven que 
lleure i inactivitat no tan sols no són sinònims, sinó que més aviat són paraules 
antitètiques.35 Per a aquests autors, el lleure és una activitat sense un fi extrínsec 
o, en paraules d’Immanuel Kant (1724-1804), «determinació sense propòsit». Qui 
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fa una activitat amb l’única finalitat de fer-la, tant si és activitat de recerca com 
artística, solidària o de qualsevol altra mena, la fa per ella mateixa. Naturalment, 
pot haver-hi activitat científica o artística que sigui instrumental: per guanyar di-
ners, per millorar el currículum, per aconseguir un ascens dins el departament de 
la universitat o per gaudir de més reconeixement social, entre molts altres motius, 
però aleshores, evidentment, no parlem d’activitats autotèliques, sinó d’activitats 
instrumentals o mercenàries que es fan per assolir el fi proposat. Robert i Edward 
Skidelsky, però, encara precisen més en assegurar que aquestes persones que es 
dediquen a activitats científiques o artístiques «pot ser que rebin una compensació 
pel seu esforç, però aquesta no és la motivació que els guia». 
El treball remunerat rep també el nom d’«ocupació». Més enllà de si les paraules són 
més o menys acurades, és pertinent remarcar que, sota aquesta etiqueta, ens referim 
a l’activitat que permet accedir a una font de renda. Aquesta font pot ser en forma 
de salari, si el perceptor és una persona amb una ocupació dependent d’un tercer; 
de benefici, si el rep una persona propietària de mitjans de producció, o en forma de 
pensió, si la persona ja s’ha retirat de l’activitat laboral remunerada.
El treball domèstic, també anomenat «reproductiu» o «de cura dels altres», té moltes 
definicions a causa de les dificultats que implica incloure-hi tants les activitats –des 
de tenir cura de la gent gran o dels més menuts fins a la neteja, entre moltes altres– 
com les diverses formes de convivència familiar. Malgrat això, totes les definicions 
presenten una sèrie de constants que fan referència a les activitats d’atenció i de 
cura dutes a terme a la llar i que condueixen a la satisfacció de les necessitats dels 
membres que hi conviuen. Aquestes constants es refereixen també a les tasques que 
necessiten els menors i la gent gran de la casa.
Amb aquestes distincions, és possible entendre que la crítica basada en l’assumpció 
que una renda bàsica «faria que ningú treballés» es dirigeix normalment el primer 
tipus de treball, el remunerat. En aquest sentit, la crítica adreçada als tres tipus de 
treball queda invalidada, ja que els altres dos tipus es veurien afavorits si s’alliberés 
temps de la feina remunerada. (Per exemple, moltes persones farien més feines vo-
luntàries si disposessin de més temps alliberat de la feina remunerada.)
Això fa que la crítica de tipus econòmic perdi força, ja que treballar sense remu-
neració no és sinònim de no fer res. Els estudis que quantifiquen les feines de casa 
i les de voluntariat en termes econòmics constaten el gran increment del PIB que 
representarien. 
Així i tot, l’objecció, encara que modificada, continua tenint vigència i continua es-
sent molt poderosa per a molts crítics en àmbits socials ben diversos: des de sectors 
empresarials i de treballadors fins a sindicats i partits polítics, entre altres, encara que 
diferents experiments i enquestes mostrin justament el contrari. 
Per analitzar amb més deteniment aquesta crítica segons la qual la gent no treballa-
ria a canvi d’una remuneració, hem de tenir en compte una sèrie de factors. D’una 
banda, que la renda bàsica és incondicional, a diferència dels subsidis condicionats 
desenvolupats fins ara en els diferents estats del benestar, que a més a més en general 
són incompatibles amb l’obtenció d’una altra font de renda, normalment una feina 
remunerada. En canvi, per definició, la renda bàsica és perfectament compatible amb 
altres fonts de renda, tot i que aquestes rendes es poden veure afectades per un tipus 
impositiu més alt segons la forma de finançament i el nivell d’ingressos, com veurem 
al capítol següent. En tot cas, això és preferible a la trampa de la pobresa, a què ja 
hem fet referència.
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Un segon factor que cal tenir en compte és l’opinió expressada pel públic respecte de 
la voluntat de treballar, i que podem extreure a partir dels resultats que donen tres 
enquestes. D’una banda, entre el 13 i el 17 de juliol del 2015 es va fer una enquesta 
entre 1.600 persones a Catalunya en què es demanava:36 «La renda bàsica és un 
ingrés de 650 euros mensuals que rebria tota la població com a dret de ciutadania, 
que es finançaria mitjançant una reforma fiscal que suposaria una redistribució de la 
renda del 20% dels sectors més rics de la societat a la resta de la població. Estaríeu 
més aviat d’acord o més aviat en desacord que s’implantés al nostre país?». El 72,3% 
hi estava més aviat d’acord, el 20,1% hi estava més aviat en desacord i el 7,6% no hi 
va respondre. Més específicament relacionat amb la crítica a la desincentivació per 
treballar, el 86,2% de les persones enquestades van respondre que, en cas de cobrar 
la renda bàsica, continuarien treballant igual que fins aleshores. Entre els que en el 
moment de l’enquesta es trobaven a l’atur, el 84,4% va respondre que «continuaria 
cercant feina com fins ara». Del total d’enquestats, només el 2,9% va afirmar que 
deixaria de treballar (de manera remunerada), mentre que només el 2,2% dels atu-
rats deien que deixarien de cercar feina. 
La segona enquesta, no publicada, es va fer el setembre del 2016 entre el personal 
administratiu i docent i els estudiants de la Universitat del País Basc. Es va fer per 
via electrònica i hi van respondre 3.003 persones. No es tractava d’una enquesta 
que complís els filtres tècnics de la que acabem d’esmentar i s’adreçava només a 
un col·lectiu de persones molt específic. A les persones que tenien feina se’ls dema-
nava: «Si disposéssiu ara d’una renda bàsica incondicional de 650 euros mensuals, 
deixaríeu la feina o treballaríeu menys hores?». Només el 3,5% van respondre que 
sí que deixarien la feina, un percentatge molt semblant al de l’enquesta anterior.
I encara podem esmentar una tercera enquesta, feta fa ben poc als 28 estats de la 
Unió Europea. El 68% dels enquestats serien favorables a una renda bàsica (el 75% 
a Itàlia, el 69% al Regne Unit i a Espanya, el 68% a Alemanya i el 60% a França).37

És possible que els arguments de la trampa de la pobresa, com també el de les 
enquestes, no resultin concloents per als que estan fermament convençuts que una 
renda bàsica desincentivaria el treball remunerat d’una bona part de la població. 
És evident que qualsevol innovació social implica uns riscos, però el que hem d’ava-
luar és si els avantatges superen els inconvenients amb escreix. El 1930, John May-
nard Keynes (1883-1946) va publicar en forma d’article la seva famosa conferència 
titulada «Les possibilitats econòmiques dels nostres nets», en la qual alertava, entre 
moltes altres consideracions, sobre els errors del pessimisme polític. Considerava 
perjudicial «el pessimisme dels reaccionaris, que consideren tan precari l’equilibri 
de la nostra vida econòmica i social que pensen que no hem de córrer el risc d’ex-
perimentar». Ben entrat el segle xxi, aquesta admonició continua essent més vigent 
que mai.

5.2. Crítiques feministes
Una altra crítica procedeix d’algunes feministes i assegura que reclouria moltes dones 
una altra vegada a la llar. La idea que es defensa és que, en disposar d’uns diners en 
forma de renda bàsica que les descarregaria de la necessitat d’allunyar-se de la llar 
per participar en el mercat de treball, les dones es veurien pressionades per retornar 
a les feines de casa. Unes altres feministes, en canvi, sostenen que les dones hi sor-
tirien guanyant d’una manera proporcionalment més gran que no els homes, ja que 
actualment cobren de mitjana un sou més baix per les mateixes feines. Aquest fet, 
opinen, els aportaria una llibertat de la qual ara no disposen per alliberar-se de la 
dependència econòmica de les seves parelles masculines. 
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A més a més, moltes dones que pateixen maltractaments depenen econòmicament 
dels seus maltractadors en una proporció que, en el cas de les dones sense activitat 
fora de la llar, duplica la de les dones que tenen una activitat laboral. Molt sovint es 
dona el cas de dones que no són capaces de prendre lliurement la decisió de sepa-
rar-se de la seva parella perquè en depenen econòmicament. Ja al final del segle xviii, 
l’escriptora i activista anglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) va dir que els drets, 
la ciutadania i la posició de les dones requerien, «entre altres canvis radicals, inde-
pendència econòmica tant per a les casades com per a les solteres». En l’opinió d’al-
gunes feministes, la renda bàsica proporcionaria aquesta independència econòmica.
D’altra banda, la renda bàsica dona una resposta a la necessitat que la política social 
s’adapti als canvis en les formes de convivència, sobretot a l’increment de famílies 
monoparentals encapçalades per dones. Oimés, en constituir una assignació indivi-
dual, la renda bàsica milloraria la situació econòmica de moltes dones casades o que 
viuen en parella, sobretot la d’aquelles que es troben en els estrats més empobrits de 
la societat. Efectivament, una bona part dels subsidis condicionats existents tenen 
com a unitat d’assignació la família. La veterana feminista nord-americana Carole 
Pateman va explicar: «Una renda bàsica és important per al feminisme i la democra-
tització justament perquè no la reben les llars, sinó els individus com a ciutadans».38 
I tenint en compte la independència econòmica que ofereix, la renda bàsica seria 
una mena de contrapoder domèstic capaç de modificar les relacions de dominació 
entre sexes i d’incrementar la força de negociació de moltes dones dins la llar, 
particularment la d’aquelles que depenen del marit o que perceben ingressos molt 
baixos a causa del fet que treballen de manera discontínua o a temps parcial. Final-
ment, com moltes autores feministes han mostrat al llarg de les últimes dècades, el 
sistema de seguretat social que es va construir als països rics després de la segona 
guerra mundial es va dissenyar sota l’assumpció que les dones eren econòmicament 
dependents dels seus marits. Això comportava que els beneficis que els garantia la 
seguretat social eren possibles gràcies a les contribucions dels seus marits, no per 
la seva condició de ciutadanes. En una realitat on l’estereotip de l’home com a cap 
de família ja és obertament qüestionat, no és desassenyat suposar que les decisions 
relatives a les feines de casa es podrien prendre d’una manera més consensuada 
que no pas en el passat, si més no majoritàriament. 

6. Política econòmica i finançament de la renda bàsica
La proposta de la renda bàsica és una opció de política econòmica.39 Molt diferent 
de la que s’ha practicat al llarg de les últimes quatre dècades i, especialment, d’ençà 
de l’esclat de la crisi econòmica del 2007. Entre les mesures de política econòmica 
practicades els últims quaranta anys podem esmentar les següents: rebaixar els 
impostos per als més rics; facilitar legalment a les empreses l’acomiadament dels 
treballadors, com també contractar-los de manera més barata; permetre les opera-
cions econòmiques altament especulatives; distribuir la renda dels més pobres als 
més rics; permetre l’existència dels paradisos fiscals, i altres mesures en la mateixa 
línia. La renda bàsica és una opció de política econòmica del tot diferent d’aquestes 
tant pel concepte com per l’orientació social. En cap cas, però, la renda bàsica pot 
complir les tasques de tota una política econòmica. Tota política econòmica és una 
opció política, encara que alguns economistes s’entestin a assegurar que la Terra és 
plana o que la política econòmica és bàsicament una qüestió tècnica. La renda bà-
sica no pot «solucionar» tots els problemes socials que cadascú de nosaltres pugui 
tenir al cap d’una manera més o menys raonable. Problemes greus com ara el gran 
poder de les transnacionals i de les grans fortunes que condicionen la llibertat de 
milions de persones i que imposen la seva concepció privada de la bona vida com 
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«la» concepció pública, l’aclaparador volum del frau i l’evasió fiscals, les enormes 
desigualtats, la divisió sexual del treball... tot plegat requereix components addi-
cionals de política econòmica i, simplement, de mesures polítiques.40

6.1. Un finançament
Al final del 2017 es va publicar un estudi llargament gestat sobre com es podria 
finançar una renda bàsica a Espanya.41 Aquest estudi pretén mostrar com, a partir 
d’una base de dades immensa sobre l’impost de la renda de les persones físiques 
(IRPF), es pot finançar una renda bàsica d’una quantitat igual al llindar de pobresa 
per a totes les persones residents a Espanya.
La base de dades de la qual es partia era una mostra de prop de dos milions de li-
quidacions de l’IRPF de tot Espanya amb l’excepció del País Basc i Navarra.  Aques-
ta mostra havia estat cedida per l’Institut d’Estudis Fiscals. Les dades eren de l’any 
2010, ja que el propòsit era fer l’estudi d’un any en plena crisi. Actualment dispo-
sem de dades més recents, però no faran variar excessivament els resultats, atesa 
la gran inelasticitat de l’IRPF als canvis conjunturals (a diferència, per exemple, de 
l’impost de societats). 
La base de dades de la qual es partia era una mostra de prop de dos milions de 
liquidacions de l’IRPF de tot Espanya amb l’excepció del País Basc i Navarra.42 
Aquesta mostra havia estat cedida per l’Institut d’Estudis Fiscals. Les dades eren de 
l’any 2010, ja que el propòsit era fer l’estudi d’un any en plena crisi. Actualment 
disposem de dades més recents, però no faran variar excessivament els resultats, 
atesa la gran inelasticitat de l’IRPF als canvis conjunturals (a diferència, per exem-
ple, de l’impost de societats).
Aquesta informació permetia una imputació pràcticament exhaustiva de tot el flux 
de rendiments nets de la persona declarant a l’IRPF: treball, capital mobiliari, im-
mobiliari, activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, com també la 
identificació de les característiques sociofamiliars de la persona declarant: edat, 
estat civil, descendents, ascendents, declaració individual o conjunta, etc.
Dels 43,7 milions de persones que haurien de ser perceptores de la renda bàsica, 
a l’IRPF se’n detecten 34,3 milions. Hi ha exactament 9,4 milions de persones (8,2 
d’adults i 1,2 de menors) que no s’hi identifiquen.
L’IRPF de partida mostra una desigualtat important de renda. Així, l’índex de Gini 
de la renda bruta (saldo net de rendiments sense possibles compensacions, al qual 
cal afegir els guanys patrimonials), abans, per tant, de la declaració de l’IRPF, és de 
0,4114. I el posterior (renda bruta menys quota d’IRPF) és de 0,3664. És a dir, l’IR-
PF només fa igualitari l’índex de Gini en menys del 5% (0,4114 - 0,3664 = 0,045). 
Això és degut al fet que bona part de les reduccions i deduccions de l’IRPF actual 
són regressives. Són regressives, per exemple: les reduccions per plans de previsió, 
per pensions compensatòries, per pèrdues patrimonials, entre altres.
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Taula 1. Valors mitjans en euros d’alguns conceptes  
de l’IRPF, segons la classificació socioeconòmica

 
Pensionistes

 
Assalariats

 
Empresaris

 
Agricultors

Altres 
persones

 
Total

Renda bruta 16.767,02 24.460,14 20.334,89 13.075,66 28.486,25 23.033,35

Base imposable 
general 14.986,76 23.714,93 18.484,88 11.060,23 24.014,87 21.728,22

Base imposable 
estalvi 1.780,26 745,21 1.850,01 2.015,43 4.471,38 1.305,12

Quota IRPF 1.356,15 3.330,70 3.348,68 1.341,04 5.035,71 3.092,16

Renda ex ante 15.410,87 21.129,44 16.986,21 11.734,63 23.450,55 19.941,18

Font: AEAT i Arcarons et al. (2017).   

Aquesta taula permet una primera aproximació a algunes de les característiques 
que conformen l’IRPF actual. La renda bruta mitjana de les persones assalariades 
voreja els 24.500 euros anuals, mentre que la de les que són empresàries és de 
20.350 euros anuals, de manera que aquestes darreres declaren una mitjana del 
16,9% menys de rendiments. Si tenim en compte els rendiments integrats a la base 
imposable general, el percentatge anterior augmenta fins al 22,1%; les persones 
considerades empresàries, però, tenen de mitjana rendiments de la base imposable 
de l’estalvi pràcticament 2,5 vegades superiors als de les persones assalariades. 
Finalment, la quota mitjana de l’impost gairebé coincideix en tots dos col·lectius i 
se situa entorn dels 3.350 euros anuals.
L’estudi pretén finançar una renda bàsica incondicional, que per definició la re-
bria tota la població, incloent-hi les persones residents acreditades, d’una quantitat 
igual al llindar de pobresa (que especificarem més endavant), que no estaria gra-
vada per l’IRPF (això vol dir que fins a la quantitat de la renda bàsica no es paga 
res per l’IRPF, però sí a partir del primer euro que es guanya per damunt d’aquesta 
quantitat).
El finançament de la renda bàsica no comporta el desviament de cap ingrés actual 
de l’Estat per la via de l’IRPF. És a dir, aquest estudi recull la mateixa quantitat per 
IRPF que l’actual i, a més a més, la necessària per finançar la renda bàsica.
La renda bàsica substitueix qualsevol altra prestació pública monetària inferior: 
subsidis, beques, pensions... Més concretament, en el cas d’una persona que cobra 
una prestació inferior a la quantitat que representa la renda bàsica, la prestació 
s’elimina i passa a ser coberta per la renda bàsica. En el cas d’una persona que 
cobra una prestació superior a la quantitat que representa la renda bàsica, la seva 
prestació s’elimina fins a la quantitat de renda bàsica, però la resta de la prestació 
la continua percebent en els mateixos termes actuals. Qui rep, doncs, una prestació 
inferior a la renda bàsica hi surt guanyant; qui rep una prestació superior a la renda 
bàsica no guanya ni perd res respecte a la situació de partida.
El criteri de la quantia de la renda bàsica, segons l’estudi esmentat, és si més no 
igual al llindar de pobresa. El llindar de pobresa és el que fa servir la Unió Europea: 
aquella persona que es troba per sota del 60% de la mediana dels ingressos de la 
població. En l’estudi es va fixar en 7.471 euros anuals (622,50 en dotze mensuali-
tats) per a les persones majors de 18 anys. Recordem que aquesta seria l’estimació 
mitjana del llindar de pobresa per al conjunt d’Espanya deixant al marge, com ja 
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hem dit, el País Basc i Navarra. La renda bàsica per als menors d’edat és de 1.494 
euros anuals, una cinquena part de la quantitat fixada per als adults.43 Perquè no 
en quedi cap dubte: com que la renda bàsica és individual, en una llar amb una 
persona adulta i tres menors, els ingressos per renda bàsica serien d’11.952 euros 
anuals (i, per a una llar amb tres adults i un menor, serien 23.907 euros).
L’estudi separa dues poblacions únicament a l’efecte analític: la que es troba com-
presa dins l’IRPF i la que en queda fora.
En primer lloc vegem l’estalvi que, segons els criteris especificats, produiria aquest 
finançament de la renda bàsica. Recordem que una de les característiques de la 
renda bàsica que s’han apuntat és que substitueix qualsevol altra prestació pública 
monetària (si la prestació és d’una quantitat inferior, s’elimina; si és superior, s’eli-
mina fins a la quantitat que representa la renda bàsica).

Taula 2. Estalvis (milions d’euros) 

Tipus de prestació o subsidi Import

Subsidis i ajuts a la família 3.661,68

Subsidis i ajuts a l’habitatge 2.164,76

Subsidis d’exclusió social 1.957,84

Pensions 54.023,56

Prestacions de desocupació 21.405,84

Beques 1.917,07

Classes passives de l’Estat 3.815,71

Reservistes sense destinació  
(forces armades i forces i cossos de seguretat de l’estat) 258,95

Sacerdots 126,5

Reclusos 533,57

50% despeses administratives 2.356,81

Total 92.222,29
Font: Arcarons et al. (2017) amb dades d’Eurostat, INE, Eustat, I. Estadístic de Navarra, Ministeri d’Educació, 
Ministeri d’Hisenda, MUFACE, Ministeri de Defensa, Ministeri de l’Interior, Conferència Episcopal, Ministeri de 
Treball (TGSS i SPEE).

És a dir, l’estalvi seria de 92.222,29 milions d’euros.
El cost de la renda bàsica per a la població no detectada per l’IRPF queda detallat 
a la taula 3, mentre que el de la població detectada per l’IRPF apareix a la taula 4.

Taula 3. Cost i finançament per a la població no 
detectada a l’IRPF (milions d’euros)

INE 
(persones)

P-IRPF 
(persones)

P-no IRPF 
(persones)

Import

Població menor de 18 anys 7.819.887 6.515.781 1.304.106 1.948,59

Població adulta 35.926.543 27.774.210 8.152.333 60.906,08
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INE 
(persones)

P-IRPF 
(persones)

P-no IRPF 
(persones)

Import

Total 43.746.430 34.289.991 9.456.439 62.854,67

Estalvi per prestacions suprimides 92.222,29

Cost total renda bàsica per a P-no IRPF -62.854,67

Romanent 29.367,62

Font: INE, AEAT i Arcarons et al. (2017). 

Observem que els 92.222,29 d’euros que sumaven totes les partides que suposava el 
total d’estalvi de la renda bàsica són superiors en 29.367,62 milions d’euros al cost 
de la renda bàsica per a la població no detectada en l’IRPF (que és de 62.854,67 
milions d’euros).44 Aquest romanent ajudarà, com especificarem més endavant, al 
finançament de la renda bàsica corresponent a la població compresa en l’IRPF.

Taula 4. Cost i objectiu de finançament per a la població 
detectada a l’IRPF (milions d’euros)

P-IRPF (persones) Import

Població menor de 18 anys 6.515.781 9.735,88

Població adulta 27.774.210 207.501,12

Total 34.289.991 217.237,01

Quota recaptada per l’IRPF actual 67.807,53

Cost total renda bàsica per a P-IRPF 217.237,01

Objectiu de finançament 285.044,53

Font: INE, AEAT i Arcarons et al. (2017). 

Taula 5. Finançament extern (milions d’euros) 

Concepte Import

Romanent de P-IRPF 29.367,62

Finançament extern per rendiments del treball retinguts 21.656,09

Total 51.023,71

Font: AEAT i Arcarons et al. (2017).

Les característiques de la reforma que proposa l’estudi són aquestes: 

1  Integració de la base de l’estalvi en la base general.

2  Eliminació de compensacions entre rendiments.

3  Eliminació dels mínims personals i familiars.

4  Eliminació de totes les reduccions de la base (plans de pensions, circumstàncies 
personals, rendiments del treball, etc.).

5  Eliminació de totes les deduccions de la quota (habitatge, incentius, etc.).

6  Tipus únic combinat amb la transferència de renda bàsica45.
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Aquest model de microsimulació, aplicable només a la població detectada per  
l’IRPF (aquest és el motiu de la separació, a l’efecte analític, de totes dues pobla-
cions, segons si estan incloses a l’IRPF o no), permet d’extreure els resultats se-
güents després d’introduir-hi les dades anteriors.
Un tipus únic del 49% permet de finançar la renda bàsica a més de 34 milions de 
persones, gairebé 28 milions d’adults i poc més de 6,5 milions de menors d’edat, 
tot garantint la recaptació de l’IRPF ex ante, que és l’anterior a la nostra proposta 
de reforma. També inclou la població no detectada a l’IRPF, la qual cosa vol dir que 
els 43,7 milions de persones que conformen la població de dret a Espanya rebrien 
la renda bàsica.
El 61,7% de la població millora, respecte a la situació ex ante: paguen més per la 
quantitat que guanyen per damunt de la renda bàsica, però el que reben de renda 
bàsica és superior a l’increment en el seu IRPF. Aquest percentatge augmenta fins 
al 75% si hi afegim les persones a càrrec de cada declarant, ja que la renda bàsica 
és una transferència individual. Per contra, hi ha un 38,3% i un 25% de persones 
perdedores, respectivament.
El resultat s’aconsegueix amb un finançament extern de 51.102 milions d’euros, 
que es desglossen en la quantitat que hem fixat com a romanent del finançament 
de la població no detectada a l’IRPF (29.367,62 milions d’euros) i en l’aplicació 
del tipus únic referit a les persones no obligades a declarar (21.734,38 milions 
d’euros).
El primer 70% de les persones ordenades per renda incrementen la seva partici-
pació en la renda ex post, que és la situació resultant de la implantació de la renda 
bàsica, en un 9,3% respecte a la renda ex ante, que és la quantitat que perd el 30% 
de les persones més riques.
Es fa una transferència de prop de 32.000 milions d’euros des del 20% de les perso-
nes més riques al primer 70% de l’ordenació. En la situació ex ante, el primer 70% 
de l’ordenació aporta el 17% de la recaptació, mentre que el 10% que correspon a 
les persones més riques hi aporta el 53,7%.
En la situació ex post, el primer 40% de les persones són receptores netes (la trans-
ferència de renda bàsica supera la quota aportada) i el 10% que correspon a les 
persones més riques aporta pràcticament el 64% de la nova recaptació. 
Tant el gràfic 1 com la taula 6 permeten de visualitzar d’una manera molt immedia-
ta qui hi guanya i qui hi perd, segons el nivell de riquesa.
Hi observem que, a més a més de la divisió per decils, hem fet una subdivisió en el 
decil més ric entre el 5% i el 2%. Aquest gràfic és molt important, perquè especifica 
qui hi guanya i qui hi perd, respecte de la situació de partida (ex ante). Així, fins al 
setè decil, començant pel més pobre, amb aquesta proposta de finançament de la 
renda bàsica hi guanyen. Prenguem, per exemple, el segon decil. Actualment, per 
a un tipus real del 0,35%, amb la renda bàsica proposada exempta d’IRPF i amb el 
tipus únic del 49%, la seva quota és de -59,43%. El fet que la quota sigui negativa 
no vol dir sinó que es tracta d’una transferència neta. Prenguem ara el setè decil, 
com a segon exemple: en la quota ex ante el tipus real és del 9,84%, mentre que la 
quota ex post és del 6,23%. Observem ara el decil novè, que és perdedor respecte a 
la situació de partida, perquè del 15,29% passa al 24,32%. 
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Gràfic 1 . Qui hi guanya i qui hi perd, segons el nivell  
de riquesa

  Quota ex-ante         Quota ex-post

55%

-35%

Ti
pu

s 
ef

ec
tiu

s

Decils de renda bruta

-155%

25%

-65%

-185%

-5%

-125%

-95%

-215%

10% 40% 70% 95%20% 50% 80% 98%30% 60% 90% 100%

Font: Arcarons et al. (2017). Microsimulador de renda bàsica.

Taula 6. Tipus efectius

Decils renda bruta Quota ex-ante Quota ex-post

10% 0,15% -209,23%

20% 0,35% -59,43%

30% 0,86% -36,77%

40% 3,28% -19,95%

50% 6,04% -9,38%

60% 7,86% -1,72%

70% 9,84% 6,23%

80% 12,53% 15,56%

90% 15,29% 24,32%

95% 18,38% 29,98%

98% 22,07% 35,02%

100% 28,03% 42,56%

Font: Arcarons et al. (2017). Microsimulador de renda bàsica.

Així doncs, com mostren el gràfic 1 i la taula 6, el 70% de la població detectada 
per l’IRPF hi surt guanyant respecte de la situació actual, i el 30% més ric, és clar, 
hi surt perdent. I hem de recordar que la població no detectada per l’IRPF també 
hi surt guanyant per raons òbvies: si no declara l’IRPF, és que es troba en el llindar 
d’unes quantitats tan petites que no estan obligats a declarar. Hi pot haver alguna 
excepció molt estranya, però la gran majoria de la població no detectada per l’IRPF 
compleix les condicions assenyalades. Es tracta, com ha de resultar evident, d’una 
redistribució de la riquesa d’una part que correspon al 20% de la població més rica 
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al 80% restant. Això es tradueix en una reducció molt significativa de l’índex de 
Gini. Si abans de l’IRPF actual, com hem apuntat més amunt, aquest índex és del 
0,3364, i després de l’IRPF actual passa a ser del 0,4114, amb la reforma proposada 
passa a ser del 0,2502. És a dir, que baixa més d’11 punts.46

Podem resumir breument l’abundància de resultats i dades d’aquest model de 
finançament:

1  És possible finançar una renda bàsica igual al llindar de pobresa sense llevar 
ni un cèntim de la recaptació impositiva prèvia a la reforma que proposem. La 
sanitat i l’educació públiques no en resultarien gens afectades, ni tan sols altres 
partides que qualsevol projecte racional hauria de suprimir. En l’exercici de rea-
lisme econòmic més extrem, aquest model intenta demostrar que, amb dades 
oficials, es pot finançar una renda bàsica. 

2  Això vol dir que, en el moment que s’implanta la renda bàsica que es proposa, 
la pobresa queda erradicada.47 Tota persona resident acreditada o ciutadana rep 
una renda bàsica igual al llindar de pobresa.

3  El fet que tota persona ciutadana o resident acreditada rebi una renda bàsica no 
equival a afirmar que totes les persones resulten guanyadores en termes nets. 
Com hem mostrat detalladament, el 20% més ric, encara que per definició rep 
també la renda bàsica, és la part de la població que hi sortiria perdent (respecte 
a la situació de partida). L’altre 80%, començant per les persones més pobres, 
sortiria guanyant amb la renda bàsica i la manera de finançar-la que hem expo-
sat aquí.

4  La redistribució de la renda resultant, com mostren diversos indicadors, entre 
els quals el més conegut (l’índex de Gini), seria molt menys desigualitària que 
l’actual.

És car, finançar la renda bàsica? Per a alguns partidaris del corrent majoritari en 
política econòmica sí que ho és, i seria extraordinàriament desconcertant que no ho 
fos. Per a aquelles persones que consideren que des de l’esquerra només s’han de 
fer propostes que no suposin res que pugui ser sospitós de «radicalisme», la renda 
bàsica no és gens còmoda o, com a molt, un projecte molt a llarg termini que no 
compromet a res més enllà d’algun brindis al sol, segons les exigències o l’oportu-
nitat del moment. A títol de curiositat, voldria recordar que el percentatge del PIB 
espanyol que s’estima als paradisos fiscals és del 12%. És a dir, uns 139.639,44 mi-
lions d’euros l’any 2017. Ens fem una idea del que diem quan afirmem que finançar 
la renda bàsica és «car»? Seria desitjable que responguessin els que asseguren que 
és cara: el cost de no implantar la renda bàsica, no és car? 

7. Alguns comentaris a les crítiques del model de 
finançament
Aquest model de finançament de la renda bàsica ha rebut algunes crítiques que 
responem tot seguit.

7.1. «És millor la plena ocupació»
La plena ocupació pot ser un objectiu lloable. Però quina plena ocupació? En con-
dicions semiesclaves («val més qualsevol feina que no pas estar a l’atur», sentim 
dir sovint entre els patrons i polítics d’un ampli espectre) o en condicions que, per 
abreujar, anomenarem dignes: jornades laborals més curtes, sous decents? Nin-
gú pensa seriosament en la plena ocupació –gosem dir que en cap de les dues 
variants– per als pròxims deu o quinze anys. Per tant, resulta grotesc oposar un 
objectiu com la plena ocupació a la renda bàsica, que és una proposta immediata 
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per garantir l’existència material de tota la població. Cal recordar que Espanya és el 
país de l’OCDE que, del 1978 al 2018, fa més anys que té una taxa d’atur superior 
al 15%: 28 anys, exactament. El segon és Irlanda, a molta distància: 10 anys. L’op-
ció neoliberal per solucionar aquesta disfunció és abaixar més els sous i abaratir 
més l’acomiadament per afavorir la contractació empresarial (és a dir, posar-se a 
competir en sous amb els països menys desenvolupats i contra els robots o algo-
ritmes) i, al mateix temps, retallar els subsidis de desocupació i empènyer els atu-
rats a acceptar qualsevol feina (les cada vegada més extremistes polítiques d’ajuts 
condicionats o workfare). De vegades n’hi ha prou amb una mica d’experiència per 
deixar els prejudicis irracionals al trist lloc que els pertoca. De fet, la renda bàsica 
es complementaria d’una manera molt racional amb polítiques de repartiment del 
temps i dels llocs de treball remunerat; a les simulacions alternatives del model 
exposat es demostra que incrementaria el percentatge de la població guanyadora.48

7.2. «Les classes mitjanes hi perdran»
Una de les crítiques argumenta el fet que entre el 20% més ric de la població s’hi 
inclouen persones que no poden ser considerades riques de cap manera. No tenim 
cap dubte que es tracta d’una crítica amb un fort contingut emotiu i, per això ma-
teix, fàcil d’utilitzar demagògicament. Des d’un punt de vista substantiu, es tracta 
d’una crítica molt pobra. Vegem-ne el perquè. En l’actual IRPF (dades del 2010, 
però les del 2017 no són significativament diferents), la mediana de renda bruta, 
el valor central és de 16.080 euros, mentre que la mitjana se situa en 23.000 euros. 
Aquesta discrepància de tots dos valors indica una clara concentració dels valors 
elevats a la cua superior de la distribució. Així, un declarant els rendiments totals 
del qual consignats a l’IRPF superin els 42.000 euros forma part del 10% dels de-
clarants més rics. I si el declarant supera els 55.000 euros, ja es troba al grup del 
5% més ric. Com és possible, això? Quan sabem, per un dels informes d’Oxfam49 
(que alguns posen en dubte perquè és massa dur per a certes escoles econòmiques 
haver d’admetre aquestes barbaritats que es donen en el capitalisme realment exis-
tent) que 20 persones d’Espanya tenen una riquesa equivalent a la que disposen 
15 milions de persones del mateix país, i si ho contrastem amb les dades de l’IRPF 
esmentades, què passa? Doncs bé, una cosa que qualsevol pot comprovar: l’enor-
me elusió i el frau fiscal dels més rics. Si les seves fortunes quedessin degudament 
detectades a l’IRPF, encara que no fos totalment, no hi ha cap dubte que seria força 
més fàcil finançar una renda bàsica i el tipus o els tipus impositius necessaris serien 
molt més baixos que el que proposem en aquest finançament.
A més a més, noves dades més desagregades encara que a les que hem tingut accés 
permeten calcular que cap unitat de convivència que rebi menys de 60.000 euros 
anuals hi surt perdent, amb la qual cosa la crítica de «les classes mitjanes hi per-
dran» esdevé senzillament falsa.50

7.3. «El finançament de la renda bàsica amb l’IRPF no és suficient  
i té defectes»
Una altra de les crítiques ha sostingut que la proposta de finançar la renda bàsica 
a partir únicament d’una reforma de l’IRPF conté alguns defectes importants. Que 
caldria, per tant, incloure-hi altres fonts addicionals de finançament. Aquesta crí-
tica és completament acceptable. Si s’ha fet una proposta a partir d’una reforma 
de l’IRPF és bàsicament perquè es disposava d’una quantitat de dades realment 
impressionant. Unes dades amb un grau de detall que no es disposen per a altres 
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tipus d’impostos. Ara bé, no hi ha cap inconvenient a acceptar altres fonts fiscals de 
finançament. Per exemple:
• Revisió del càlcul de les bases de l’IRPF (tot canviant l’estimació de rendes d’ac-

tivitats econòmiques per mòduls d’estimació directa, per exemple).
• Impostos addicionals: impost a les transaccions financeres, impostos ambientals 

(actualment els més baixos de tota la Unió Europea), la revisió o supressió de 
l’impost sobre el patrimoni i la creació d’un veritable impost sobre la riquesa.

• Revisió de l’IVA: eliminació dels tipus reduïts i compensació mitjançant la renda 
bàsica (fins a 6.000 milions addicionals).

• Eliminació dels màxims a la cotització a la seguretat social (fins a 10.000 milions 
addicionals).

• Harmonització de l’impost sobre successions i donacions.
• Millora en la lluita contra el frau i l’elusió fiscals.

8. Els experiments sobre la renda bàsica
S’han fet nombrosos projectes pilot d’implantació de la renda bàsica, i alguns enca-
ra són vigents: al Canadà, l’Índia, Namíbia, Finlàndia, els Països Baixos, Kenya, On-
tàrio, Barcelona, per esmentar-ne només uns quants. Són llocs molt diferents, tant 
geogràficament com cultural. Hi ha documentació abundant sobre algun balanç 
dels projectes finalitzats. I no hi ha dubte que cadascun té alguna particularitat di-
ferencial. El que interessa apuntar aquí, però, és una cosa que tots tenen en comú: 
les limitacions d’aquests projectes pilot. Les limitacions són diverses, però les més 
greus són aquestes dues:

1  No poden mostrar alguns dels grans efectes d’una renda bàsica per al conjunt 
d’una societat: augment del poder de negociació dels treballadors i de les dones, 
sobretot. Les persones que reben la renda bàsica en els projectes pilot, a més, 
solen estar aïllades les unes de les altres, amb la qual cosa no podem percebre’n 
els efectes agregats.

2  La durada dels projectes –que, com és obvi, també coneixen les persones que 
formen part de l’experiment– no permet fer-ne certes extrapolacions. És evident 
que planificar la vida amb una temporalitat d’una renda bàsica durant dos o tres 
anys és molt diferent de fer-ho amb una renda bàsica per a tota la vida.

Un aspecte útil sobre una prova pilot és la informació que pot aportar sobre la 
relació amb el treball remunerat que estableixen les persones que formen part del 
projecte. Deixaran de treballar? Buscaran un lloc de treball remunerat amb més o 
menys intensitat? Tot plegat subjecte a les característiques de cada projecte parti-
cular, ja que alguns no permeten obtenir-ne informació.
Breument, són experiments que poden il·lustrar sobre alguns aspectes molt parcials 
de la renda bàsica, com ara l’actitud davant el treball remunerat. Però és evident 
que no poden informar sobre els efectes fiscals, la llibertat per a tota la població 
que suposaria i els canvis en la vida de moltes persones, el poder de negociació dels 
treballadors i de moltes dones als seus llocs de treball, els efectes sobre uns salaris 
(que augmentarien) i sobre altres (que minvarien), la disminució de l’aversió al risc 
per emprendre petits negocis...
Potser la millor característica d’aquests projectes és que permeten parlar més de la 
renda bàsica. I la pitjor, el fet que es multipliquen com bolets sense gaire justifica-
ció. Un conegut defensor de la renda bàsica, Scott Santens, va fer una apreciació 
interessant en comentar que no s’havien fet proves pilot per comprovar que l’abo-
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lició de l’esclavitud era recomanable. O més explícitament: «Imagineu que Lincoln 
hagués fet el suggeriment d’una prova pilot de 20 anys d’abolició de l’esclavitud».

9. Conclusions
Apuntàvem al començament d’aquest text que la renda bàsica ha hagut de superar 
dues qüestions decisives. La primera: és justa? I la segona: és viable? Hem intentat 
abordar aspectes directament normatius sobre la justícia (o no) de la renda bàsica, 
amb referències en algun cas detallades a crítiques amb vessants normatius i amb 
vessants tècnics. Tot seguit hem apuntat els criteris bàsics d’un ambiciós projecte 
de finançament de la renda bàsica per a tota la ciutadania i els residents acreditats 
d’Espanya per damunt del llindar de pobresa, un intent de respondre a la segona i 
decisiva qüestió: la renda bàsica és viable? Crec que aquestes dues qüestions, que 
potser una mica ampul·losament he anomenat «decisives», estan interrelacionades. 
Evidentment, són camps diferents i és bo que ho tinguem present en tot moment: 
un terreny és el de la justícia, un altre el de la viabilitat. Però no tinc cap dubte que, 
segons la concepció de la justícia que tinguem, el projecte de viabilitat pel qual ens 
decantarem no serà qualsevol. Algú que considerés la renda bàsica com una mesu-
ra que afavoriria la llibertat republicana no acceptaria una forma de finançament 
com la que pot proposar, per exemple, l’economista neoliberal Charles Murray, a la 
qual hem fet referència. En aquest text només hi hem aportat uns pocs elements, 
però potser n’hi ha hagut prou per justificar aquesta última afirmació.
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basica-la-poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-
una-renta-basica/ (últim accés, 2 de març de 2019).

37 Es pot consultar a http://basicincome.org/wp-content/
uploads/2017/05/DR-2017-survey.pdf (últim accés, 2 de 
març de 2019).

38 Carol Pateman (2006): «Democratizing Citizenship: Some 
Advantages of a Basic Income», dins B. Ackerman, A. Alstott 
i P. Van Parijs (eds.): Redesigning Distribution, Londres-Nova 
York: Verso.
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Arcarons, Daniel Raventós i Lluís Torrens (2017): Renta Básica 
Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa, 
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40 Daniel Raventós (2018): «Renta básica incondicional, una 
propuesta racional y justa: algunas razones». Disponible 
a http://www.sinpermiso.info/textos/renta-basica-
incondicional-una-propuesta-racional-y-justa-algunas-
razones (últim accés, 17 de novembre de 2018).

41 Jordi Arcarons, Daniel Raventós i Lluís Torrens (2017): Renta 
Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional 
y justa, op. cit. Aquest apartat es basa fonamentalment en 
aquesta recerca.

42 Els motius d’aquesta exclusió són simplement tècnics, ja 
que aquestes comunitats, com que no estan dins l’anomenat 
sistema comú, podien distorsionar algunes dades. En tot 
cas, com que es tracta de comunitats d’una riquesa superior 
a la mitjana de l’Estat, si les haguéssim inclòs els resultats 
haurien estat més favorables als nostres propòsits. Al cap i a 
la fi, uns anys abans els mateixos autors havíem fet un estudi 
amb la mateixa tècnica per a la província de Guipúscoa, 
no amb una mostra, sinó amb la totalitat dels IRPF de la 
província, que havien estat cedits pels serveis d’Hisenda 
de la Diputació Foral. L’arxiu del resum de l’estudi es pot 
descarregar aquí: http://www.redrentabasica.org/rb/
rrbantigua_1107/ (últim accés, 17 de novembre de 2018).
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43 Això de la cinquena part de la quantitat fixada per als adults 
mereix un comentari breu. Tothom sap que el cost que 
representa la vida d’una persona és més baix que el cost de 
cinc persones, encara que sigui a la mateixa llar. Però no cinc 
vegades menys. Un criteri utilitzat per l’OCDE anomenat 
escala d’Oxford és que el primer adult de la família computa 
al 100%, els altres adults el 70% i els menors de 14 anys 
el 50% (encara que l’OCDE també fa servir altres escales, 
com ara l’anomenada «OCDE modificada»: el primer adult 
computa també al 100%, els adults addicionals el 50% i 
els menors de 14 anys el 30%). Així, el nombre d’unitats de 
consum en una llar es calcula de la manera següent: nombre 
d’unitats de consum = 1 + (a-1) x 0,7 + b x 0,5 (a és el nombre 
d’adults i b és el nombre de menors). De manera que en la 
proposta de finançament, una llar amb tres persones adultes i 
un menor percebria 23.907 euros i, segons l’escala d’Oxford, 
21.664 euros; tot i que hi pot haver una petita distorsió 
per les edats considerades, 18 anys en el nostre cas i 14 en 
el de l’OCDE. I el llindar de pobresa no deixa de ser una 
convenció (com hem vist: el 60% de la renda mediana dels 
habitants d’una zona geogràfica), més relacionada amb la 
desigualtat que no pas amb un indicador objectiu de pobresa 
o necessitat material. Si ens inclinem per la renda bàsica 
individual i no familiar, no és per una qüestió tècnica, sinó 
perquè considerem, entre altres motius, que una renda bàsica 
afavoreix les dones precisament pel fet de ser individual.

44 Per estalvi ens referim, és clar, a les quantitats que ara l’Estat 
ha de pagar i que no ho faria amb una renda bàsica.

45 El tipus únic ha despertat les alarmes de més d’un crític, 
diguem que no gaire reflexiu, al model explicat. Efectivament, 
un tipus únic sense renda bàsica pot ser molt regressiu. 
Com expliquem tot seguit detalladament, un tipus únic 
combinat amb una renda bàsica exempta d’IRPF és altrament 
progressiu. Addicionalment, el model de simulació explicat 
permet la introducció de diferents trams i tipus per al 
finançament de la renda bàsica. Si en aquest text concretem 
el model de tipus únic és a l’efecte de simplificació.

46 Altres indicadors de progressivitat com els índexs Kakwani 
i Suits confirmen la gran progressivitat de la reforma 
proposada.

47 Hi ha qui ha objectat que, en variar el llindar de pobresa amb 
aquesta proposta, hi hauria igualment un percentatge de 
persones per sota d’aquest llindar i, per tant, hi continuaria 
havent pobresa. És una objecció interessant perquè denota 
una manera d’entendre el finançament de la renda bàsica 
que no és el que suggereix la proposta, però resulta errònia 
perquè matemàticament és perfectament possible mostrar 
que tot el món estigui per damunt del 60% de la mediana. 
Tenim exemples d’aquesta simulació en què és així. Es tracta 
d’una gran redistribució de la renda i, per tant, el llindar no té 
per què moure’s. Si se suposa erròniament que es tractaria de 
continuar igual com fins ara i, a més, afegir-hi la renda bàsica, 
aleshores sí que seria correcta aquesta interpretació. Però no 
és el cas.

48 Aquesta relació es desenvolupa amb més detall a Lluís 
Torrens (2013): «¿Por qué sí a la renta básica universal? Por 
una salida urgente de la crisis basada en la RB y el reparto del 
tiempo de trabajo», Sin Permiso. http://www.sinpermiso.info/
textos/por-qu-s-a-la-renta-bsica-universal-por-una-salida-
urgente-de-la-crisis-basada-en-la-rb-y-el-reparto (últim 
accés, 2 de març de 2019).

49 O l’informe de Capgemini del 2017, segons el qual 224.000 
persones (el 0,48% de la població) disposaven ni més 
ni menys que de 560.000 milions de dòlars a Espanya. 
Recordem que la despesa en pensions el mateix any va ser de 
139.000 milions, és a dir, el 25% de la riquesa que acumula 
aquest 0,48% de la població. 

50 Vegeu-ne un avanç per a Barcelona: Jordi Arcarons, 
Daniel Raventós i Lluís Torrens (2018): «Nuevo modelo de 
financiación de la Renta Básica», Sin Permiso http://www.
sinpermiso.info/textos/nuevo-modelo-de-financiacion-de-la-
renta-basica (últim accés, 2 de març de 2019).

http://www.sinpermiso.info/textos/por-qu-s-a-la-renta-bsica-universal-por-una-salida-urgente-de-la-crisis-basada-en-la-rb-y-el-reparto
http://www.sinpermiso.info/textos/por-qu-s-a-la-renta-bsica-universal-por-una-salida-urgente-de-la-crisis-basada-en-la-rb-y-el-reparto
http://www.sinpermiso.info/textos/por-qu-s-a-la-renta-bsica-universal-por-una-salida-urgente-de-la-crisis-basada-en-la-rb-y-el-reparto
http://www.sinpermiso.info/textos/nuevo-modelo-de-financiacion-de-la-renta-basica
http://www.sinpermiso.info/textos/nuevo-modelo-de-financiacion-de-la-renta-basica
http://www.sinpermiso.info/textos/nuevo-modelo-de-financiacion-de-la-renta-basica


Problemes d’incentius: renda bàsica universal versus prestació d’ingressos mínims118

Resum

J. Ignacio  
Conde-Ruiz  
Fundación de 
Estudios de Economía 
Aplicada (FEDEA) 
i Universitat 
Complutense de 
Madrid 

Paraules clau: 
prestació d’ingressos 
mínims, renda bàsica 
universal, renda 
condicionada, costos, 
incentius, treball, 
fiscalitat. 

No hi ha cap mena de dubte de l’efecte positiu que poden tenir tant la renda 
bàsica universal com la prestació d’ingressos mínims en el benestar de 
les persones que les reben o en la lluita contra la pobresa del país que les 
implementa. En aquest capítol farem una anàlisi comparada de les dues 
mesures. També analitzarem els efectes que tenen sobre l’oferta de treball, 
els costos de finançament respectius o els problemes que poden sorgir 
quan les posem en el context internacional, on les economies estan cada 
vegada més integrades, a causa del fenomen de la globalització, que implica 
un alt grau de llibertat de moviment de treballadors i capital. A més a més, 
estudiarem els problemes d’incentius que té la prestació d’ingressos mínims 
presentada per iniciativa legislativa popular al Congrés espanyol, com també 
les esmenes que poden ajudar a superar-los.

Destacats:
1. No hi ha cap mena de dubte de l’efecte positiu que poden tenir tant la  
 renda bàsica universal com la prestació d’ingressos mínims en el benestar  
 de la persona que les rep o en la lluita contra la pobresa del país que les  
 implementa.
2. Per la seva condicionalitat, la prestació d’ingressos mínims té efectes  
 molt distorsionadors sobre l’oferta de treball, però, com que pot restringir  
 el col·lectiu al qual va destinada, permet modular el cost de finançament  
 a nivells més baixos.
3. La renda bàsica universal té avantatges clars pel que fa als incentius a  
 l’ocupació, però té uns costos de finançament potencialment molt elevats  
 i pot debilitar altres programes de l’estat del benestar.
4. El debat sobre la renda bàsica universal ha d’anar lligat al debat  
 de la fiscalitat del capital.
5. La proposta per iniciativa legislativa popular té uns objectius encertats,  
 però també presenta problemes importants de disseny pel que fa als  
 incentius.
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1. Introducció
Com hem explicat en altres capítols d’aquest informe, la motivació inicial d’una 
renda bàsica universal és permetre que les persones puguin ser lliures. Es tracta 
d’una renda de caràcter universal a la manera de dret de ciutadania. És individual 
perquè tenen dret a rebre-la totes les persones, independentment de l’edat o de 
la llar on conviuen. I és incondicional, perquè no depèn dels ingressos d’aquells 
que la perceben, o de si treballen o no. Aquesta renda incondicional i universal 
garantiria a totes les persones, sense cap mena d’estigma social –perquè la rebria 
tota la població–, la cobertura de les necessitats bàsiques i, per tant, la llibertat per 
poder desenvolupar-se plenament com a éssers humans. A més, permetria eliminar 
el risc de pobresa, i ho faria sense generar trampes de pobresa o de desocupació, 
ja que no es perdria en cas d’obtenir altres rendes o de trobar feina. Aquesta idea 
de renda bàsica universal, que va tenir el seu apogeu als anys vuitanta, comença a 
agafar protagonisme de nou, però potser amb una motivació diferent: els efectes 
disruptius que la quarta revolució industrial o digital pot tenir en l’ocupació i la 
desigualtat.
Comença a fer-se evident que la nova tecnologia digital, ampliada pels avanços en 
la intel·ligència artificial, produirà guanyadors i perdedors en el mercat laboral. Els 
guanyadors seran els treballadors amb habilitats complementàries de la tecnologia 
(concepte que inclou els robots), els quals desenvoluparan principalment tasques 
de caràcter abstracte i, per tant, per a ells, les condicions laborals només podran 
millorar. Els perdedors, en canvi, seran els treballadors que tinguin unes habilitats 
que es puguin substituir per la tecnologia, és a dir, que desenvolupin, sobretot, 
tasques rutinàries que la tecnologia pot executar d’una manera més barata. En 
conjunt, no sabem què pot arribar a passar amb l’ocupació neta. De fet, pot ser que 
al final no es destrueixin llocs de treball, sinó que, simplement, les jornades labo-
rals es redueixin. Així s’acompliria la predicció que va fer John Maynard Keynes a 
la famosa conferència que va fer a la Residencia de Estudiantes de Madrid quan 
va visitar Espanya l’any 1930, titulada «Possibilitats econòmiques per als nostres 
nets». En aquesta conferència, en lloc de fer l’esperada intervenció sobre la gran 
depressió que assolava Europa en aquells moments, l’economista va predir que 
pels volts de l’any 2030 el progrés tecnològic podria permetre tenir una setmana 
laboral de 15 hores i molt de temps lliure. Sigui com sigui –i tot i que és possible 
que l’efecte d’aquest progrés sobre l’ocupació neta sigui nul, o fins i tot positiu–, el 
que sembla clar és que es produirà un gran desplaçament de treballadors que seran 
substituïts per la nova tecnologia. Es tracta de la famosa desocupació tecnològica 
de què parlava Keynes a principis del segle passat. El caràcter disruptiu que molts 
experts donen a aquesta nova revolució tecnològica alimenta la por de trobar-nos 
amb una gran bossa de treballadors desplaçats i amb molt poques probabilitats 
de trobar feina. Això fa –encara que per una motivació diferent– que molts països 
tornin a centrar l’atenció en la vella idea de la renda bàsica universal. 
La principal crítica que rep la renda bàsica universal és, d’una banda, l’elevat cost 
potencial que té, causat per la seva triple característica d’universal, incondicional 
i suficient. I, de l’altra, que per abaixar aquest cost caldrà eliminar o reduir alguns 
dels programes bàsics de l’estat del benestar. És potser per aquests motius que, 
principalment en l’àmbit polític, es comença a parlar de programes de rendes mí-
nimes, les quals, en perdre també les característiques d’universal i incondicional, 
representen un cost de finançament molt més baix. Aquest és el cas d’Espanya, on 
no fa gaire es va presentar al Congrés una iniciativa legislativa popular sobre l’esta-
bliment d’una prestació d’ingressos mínims de la Seguretat Social. La iniciativa le-
gislativa popular, també coneguda com a iniciativa ciutadana, és un mecanisme de 
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democràcia semidirecta. Es tracta de la possibilitat –emparada per la Constitució– 
que les persones puguin presentar iniciatives de llei. Això sí, perquè es puguin tenir 
en compte a la cambra legislativa, aquestes iniciatives de llei han d’estar avalades 
per un nombre determinat de signatures, que en el cas d’Espanya són 500.000. 
L’objectiu d’aquesta nova prestació és garantir uns ingressos adequats a les perso-
nes que, amb disponibilitat per treballar, no tenen feina ni disposen d’uns recursos 
econòmics mínims per a elles mateixes i, si és el cas, per als familiars que tinguin 
a càrrec seu. 
L’import de la nova prestació seria el 80% de l’IPREM (indicador públic de renda 
d’efectes múltiples), uns 5.162 euros anuals, encara que és probable que, després de 
l’increment recent del 22% del salari mínim interprofessional, l’IPREM també aug-
menti. La llei preveu un complement addicional per cadascun dels menors o altres 
familiars a càrrec. Els requisits per als beneficiaris són els següents: 1) tenir més de 
18 anys i menys de 65; 2) haver residit legalment en territori espanyol de manera 
ininterrompuda en els 6 mesos anteriors (aquest requisit no és necessari per a les 
víctimes de violència de gènere); 3) no reunir els requisits per rebre cap altre tipus de 
prestació contributiva o assistencial (renda activa d’inserció, prestació d’atur, etc.); 
4) estar inscrit com a demandant de feina (com a mínim durant 12 mesos), és a dir, 
ser desocupat de llarga durada, i 5) no disposar de «recursos econòmics». Aquest 
últim requisit implica que la renda per càpita de la llar ha de ser inferior al 75% del 
salari mínim interprofessional. Ara per ara, després de l’últim augment del 22%, 
l’import del salari mínim interprofessional seria de 9.450 euros anuals. Per a aquest 
control de rendes, no es tenen en compte ni les prestacions familiars, ni les pensions 
alimentàries, ni les prestacions associades a la dependència o a favor de la infància. 
Finalment, la prestació d’ingressos mínims és incompatible amb l’ocupació, tant per 
compte propi com per compte d’altri, i pràcticament les úniques obligacions dels 
beneficiaris són participar en polítiques actives i acceptar els llocs de treball que els 
proposin els serveis públics d’ocupació o les agències de col·locació, sempre que es 
considerin «adequats». Al llarg d’aquest article, analitzarem els potencials incentius 
perversos que poden generar molts d’aquests requisits. 
Sense cap dubte, l’efecte que poden tenir tant la renda bàsica universal com la 
prestació d’ingressos mínims en el benestar de la persona que les rebi o en la lluita 
contra la pobresa del país que les implementa és positiu. Sabem que Espanya és un 
dels països de l’OCDE amb un percentatge més alt de persones amb renda baixa en 
edat de treballar (és a dir, amb un salari per sota del 50% de la mediana). A més a 
més, es troba a la cua dels països industrialitzats pel que fa al percentatge d’infants 
que viuen en la pobresa relativa, només per davant de Turquia i d’Israel. Per tant, 
cal que el sector públic actuï per intentar posar fi a aquest problema tan greu. Tam-
bé cal tenir en compte les motivacions de caràcter filosòfic, moral o ètic que hi ha 
al darrere dels conceptes de renda bàsica universal i prestació d’ingressos mínims. 
Autors més qualificats que jo ja han escrit sobre aquests temes en altres capítols de 
l’informe. El principal objectiu d’aquest és fer una anàlisi dels problemes d’incen-
tius que podria tenir aquesta nova prestació d’ingressos mínims que s’està discutint 
al Congrés espanyol i comparar-los, en la mesura que sigui possible, amb els que 
tindria la renda bàsica universal clàssica.
El to fred o asèptic que emprarem en aquesta anàlisi purament econòmica dels 
incentius podria fer pensar que no judiquem importants els problemes que la pres-
tació d’ingressos mínims es proposa de resoldre. Per això volem deixar clar d’en-
trada que considerem encertada la necessitat de lluitar contra la pobresa, sobretot 
la infantil, ajudant les persones que tenen greus problemes per trobar un lloc de 
treball (principalment els desocupats de llarga durada).
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2. Incentius de les prestacions a l’ocupació:  
efecte renda i salari de reserva 
Començarem analitzant els efectes potencials que la renda bàsica universal i la 
prestació d’ingressos mínims poden tenir sobre l’oferta de treball individual. Recor-
dem que la primera mesura és incondicional, mentre que la segona és condicional. 
És a dir, la renda bàsica universal és compatible amb l’ocupació i es pot percebre 
tant si es treballa com si no. En canvi, la prestació d’ingressos mínims és incompa-
tible amb l’ocupació, i els beneficiaris la perden així que troben una feina remune-
rada, independentment de quins siguin el salari i la jornada.
Per a aquesta anàlisi, farem servir el model clàssic d’oferta de treball emprat habi-
tualment pels economistes per racionalitzar la decisió de treballar. Suposem que 
cada persona està dotada d’una quantitat de temps que pot emprar tant per treba-
llar com per al lleure. Com és lògic, les hores dedicades a treballar reporten menys 
utilitat (o nivell de benestar) que les hores dedicades al lleure. El problema és que, 
a falta d’altres rendes, les persones necessiten treballar per poder finançar-se el 
consum (o l’estalvi, si així ho prefereixen). I cadascú, en la mesura de les seves pos-
sibilitats, tria la combinació d’hores de treball i hores de lleure que el fa més feliç o 
amb el qual aconsegueix un grau més elevat de benestar. Evidentment, segons com 
valorin les persones les seves hores de lleure, el cost que els comporti el treball o el 
salari que rebin per les hores treballades, dedicaran més o menys hores al treball 
o al lleure. Així, doncs, si deixem de banda el nivell d’impostos que paguen, com 
canviaria la seva decisió sobre les hores que dediquen al treball o al lleure si intro-
duíssim una renda bàsica universal? Com es modificaria aquesta distribució de les 
hores si introduíssim una prestació d’ingressos mínims? 
Ara bé, què passa si un treballador que ha triat la millor combinació d’hores tre-
ballades i hores de lleure rep una renda bàsica universal (és a dir, una renda que 
li arribarà independentment de si treballa o no)? En aquest cas, la decisió de tre-
ballar més o menys serà en funció del nivell d’aquesta renda i, per descomptat, de 
com valori el lleure aquesta persona. Per definir aquesta situació, en economia es 
fa servir el terme efecte renda. Segons la teoria econòmica, l’efecte renda es defi-
neix com la variació de la quantitat desitjada d’hores de treball provocada per una 
variació de la renda sense que es modifiqui el salari net. És evident que quan aug-
menta el salari net per hora també augmenta la propensió al treball. La qüestió és 
què passa amb el lleure d’una persona quan la seva renda real augmenta sense que 
el seu salari per hora es modifiqui? Augmenta o disminueix? La resposta dependrà 
de si el lleure és un «bé normal» o un «bé inferior». Per als economistes, un bé és 
normal si, com més alta és la renda, més elevat és el seu consum, i un bé és inferior 
si es produeix l’efecte contrari. Per tant, el lleure és un bé normal si, com més alta 
és la renda (no salarial), més demanda té (o, dit d’una altra manera, hi ha menys 
propensió a treballar). Una manera de veure-ho és interpretar el lleure com un bé 
o un servei més; com més alta és la renda, més elevada és la tendència a consumir 
tots els béns i serveis, incloent-hi el lleure. Per tant, la introducció d’una renda bà-
sica universal podria tenir un efecte negatiu sobre les hores treballades només en 
el grup de persones per a les quals el lleure és un bé normal. I això es donarà en els 
treballadors que només tenen accés a feines poc agraïdes, perquè són més penoses 
o costoses, o perquè són rutinàries o avorrides. En canvi, la introducció d’una renda 
bàsica universal augmentarà el nombre d’hores treballades en el grup de treballa-
dors per als quals el lleure és un bé inferior (o augmenta la propensió al treball). 
Estaríem parlant de feines creatives, divertides, etc. Per tant, si introduïm una ren-
da bàsica universal i agreguem les decisions de totes les persones, l’efecte global 
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de les hores treballades no sembla que sigui gaire distorsionador, i menys encara 
si tenim en compte altres factors no econòmics, com ara els factors socials, l’estil 
de vida o la regulació de les jornades laborals, que sabem que tenen efectes sobre 
la propensió de les persones a treballar. Aquest últim aspecte és molt important en 
les feines amb jornades laborals molt rígides. En molts casos, les persones no tenen 
l’opció de triar el nombre òptim d’hores treballades, com suposa el model teòric, 
ja que les jornades laborals que requereixen les empreses no ho permeten. Final-
ment, com veurem a l’apartat següent, els efectes distorsionadors sobre l’ocupació 
tornen a aparèixer, fins i tot en el cas de tenir una renda bàsica universal, quan, per 
finançar-la, cal augmentar els impostos i, per tant, disminuir els salaris nets.
L’anàlisi canvia de manera radical quan analitzem la prestació d’ingressos mínims, 
que, com ja sabem, és incompatible amb el fet de tenir feina. Sens dubte, la idea 
d’aquesta prestació és benintencionada, però peca clarament d’ingenuïtat, ja que 
no té en compte els incentius que tenen efectes perversos en l’activació laboral. És 
a dir, quins incentius per buscar feina té una persona desocupada si, en aconse-
guir-la, perd la prestació d’ingressos mínims?
Vegem-ho amb un exemple: un treballador desocupat de llarga durada i amb fills, 
que, d’acord amb els criteris establerts, té dret a rebre una prestació d’ingressos 
mínims. Per simplificar, suposem que la prestació d’ingressos mínims és de 10.000 
euros anuals. Si el treballador accepta una oferta de feina, deixa de complir els re-
quisits d’estar desocupat i perd l’ajut. Suposem, però, que el salari que li ofereixen 
és de 10.000 euros anuals. En aquest cas rebrà la mateixa renda anual que abans 
(amb el subsidi), però haurà de treballar. Per tant, és com si estigués sotmès a un 
impost del 100% per la feina, o, dit d’una altra manera, treballa per res en termes 
monetaris. És a dir, en acceptar la feina, el treballador estaria renunciant a hores 
de lleure sense rebre res a canvi. Per més que els serveis públics d’ocupació o els 
inspectors laborals li vagin al darrere per obligar-lo a acceptar l’oferta de feina, 
el desincentiu és immens. És evident que l’existència d’una prestació d’ingressos 
mínims té un efecte sobre la decisió de treballar. Segons els economistes, fa aug-
mentar el salari de reserva. En economia laboral, el salari de reserva és el salari 
per sobre del qual a la persona li compensa treballar. També pot ser definit com 
el màxim salari per sota del qual el treballador no està disposat a participar en el 
mercat de treball. En altres paraules, la condicionalitat de la prestació d’ingressos 
mínims eleva el salari de reserva, per la qual cosa el treballador s’activa només si 
el salari és molt elevat. Això representa una trampa per a la desocupació, perquè el 
treballador continua sense tenir feina, cobrant la prestació d’ingressos mínims, fins 
que li arriba una oferta salarial prou bona.
En resum, si no canvien els impostos que es paguen i, per tant, els salaris nets, la 
renda bàsica universal incideix en l’oferta de treball a través de l’efecte renda, que, 
com hem vist, en conjunt és petit i només afecta negativament les persones que 
accedeixen a ocupacions penoses. És a dir, els efectes de la renda bàsica universal 
sobre l’oferta de treball i els desincentius que provoca per a l’ocupació són molt pe-
tits. Per contra la prestació d’ingressos mínims té efectes molt distorsionadors sobre 
l’ocupació, perquè fa augmentar els salaris de reserva de tal manera, que provoca 
que els treballadors que la reben només acceptin una feina si el salari és molt més 
elevat. A l’apartat 5 veurem com es pot dissenyar la prestació d’ingressos mínims 
per reduir aquests efectes distorsionadors sobre l’oferta de treball individual.
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3. Els costos de finançament de la renda bàsica universal 
i de la prestació d’ingressos mínims 
En l’apartat anterior, hem vist que el disseny incondicional i universal de la renda 
bàsica universal fa que gairebé no tingui efectes negatius sobre la propensió de les 
persones a treballar, mentre no augmenti la pressió fiscal. Aquest és un avantatge 
clar en comparació amb el disseny de la prestació d’ingressos mínims. Així i tot, en 
ser una prestació universal, té un cost potencial molt elevat, si el comparem amb 
el cost de la prestació d’ingressos mínims, que no solament és condicional (amb 
control de rendes), sinó que, a més a més, permet restringir el col·lectiu. Els defen-
sors de la renda bàsica universal argumenten que el cost es pot reduir amortitzant 
determinats programes de l’estat del benestar, amb la qual cosa el cost net no seria 
tan elevat.
Així, doncs, per fer una estimació del cost de la implantació de la renda bàsica 
universal, és imprescindible analitzar quins programes de l’estat del benestar es 
podrien eliminar, perquè la motivació o les necessitats d’aquests programes ja esta-
rien incorporats a la nova renda bàsica universal. Sembla que hi ha un cert consens 
sobre els programes que es podrien suprimir: pensions i prestacions contributives 
(fins al nivell establert per la renda bàsica universal), i totes les ajudes o subven-
cions no contributives (entres les quals hi ha les de família, habitatge, rendes míni-
mes autonòmiques, etc.). En funció de la generositat de la renda bàsica universal 
establerta, i en la mesura que siguem escrupolosos en l’eliminació dels diferents 
programes de l’estat del benestar substitutius, tindrem una xifra sobre l’augment 
de la despesa en termes nets que representarà la introducció d’una renda bàsica 
universal. Recentment, s’han fet dos estudis en els quals se n’estima el cost net 
potencial per a Espanya.
D’una banda, tenim el de Rafael Doménech (2018), que fa l’estimació del cost de 
la proposta de Raventós, Arcarons i Torrens (2016). Aquesta proposta estableix 
una assignació monetària incondicional a tota la població. La quantitat per als més 
grans de 18 anys és de 7.471 euros anuals (622,50 euros mensuals), i per als me-
nors d’edat és el 20% de l’import anterior (124,50 euros mensuals). Aquesta renda 
bàsica universal «substitueix tota prestació pública monetària de quantitat inferior» 
i «haurà de ser complementada quan sigui inferior a la prestació pública mone-
tària». Doménech (2018) calcula que el cost net total d’aquesta proposta se situa 
en el 17,2% del PIB. D’altra banda, tenim el de Casado i Sebastián (2018), que 
calculen el cost d’una renda bàsica universal una mica més baixa. En concret, esti-
men que el cost brut d’una renda bàsica universal de 430 euros mensuals, tant per 
als nens com per als adults, seria d’aproximadament el 20% del PIB. Argumenten 
que si es té en compte l’estalvi de les mesures absorbides, com ara les prestacions 
assistencials i una part de les contributives, i s’elimina el mínim exempt de l’IRPF, 
quedaria per finançar entre el 40% i el 60% del cost.
En definitiva, la renda bàsica universal té avantatges clars quant als incentius a 
l’ocupació, però els costos de finançament són potencialment molt elevats. La in-
troducció d’una renda bàsica universal obligaria a augmentar la pressió fiscal al 
nostre país. Si bé és cert que la pressió fiscal és 7 punts del PIB inferior a la mitjana 
europea, no podem oblidar que Espanya ja té un nivell de deute públic que frega 
el 100% del PIB. A més a més, s’enfronta a un dels processos d’envelliment més in-
tensos dels països industrialitzats, que ja exercirà una pressió a l’alça de la despesa 
pública associada a l’envelliment: pensions, sanitat i dependència.
Els dos riscos potencials de la introducció d’una renda bàsica universal són els que 
exposarem a continuació. El primer risc està associat a l’elevat cost de finançament, 
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que requerirà augmentar la pressió fiscal. Atesa la progressivitat de l’impost, això 
representarà, probablement, una caiguda del salari net, que serà més notòria com 
més elevat sigui el salari. Si tornem a l’esquema de la teoria econòmica sobre la 
decisió individual entre lleure i treball, sembla obvi que una caiguda del salari net 
redueix la propensió a treballar, ja que el cost d’oportunitat del lleure baixa. És a 
dir, en el cas de la renda bàsica universal, la distorsió sobre l’oferta laboral no ve 
per la part de la prestació, que, com hem vist a l’apartat previ, és molt baixa a causa 
de la seva característica d’incondicional, sinó que ve per la part del cost del finança-
ment. Com que té un cost de finançament molt elevat, sempre que es financi amb 
impostos directes tindrà un efecte distorsionador molt elevat sobre l’oferta laboral. 
Aquest efecte distorsionador es podria veure reduït si s’optés per finançar-la princi-
palment amb impostos indirectes. El segon risc està associat a l’afebliment d’altres 
programes de l’estat del benestar. El cost d’oportunitat d’utilitzar l’augment de la 
pressió fiscal per finançar la renda bàsica universal és que deixem de potenciar al-
tres programes de l’estat del benestar, com ara l’educació o la sanitat.
El principal avantatge de la prestació d’ingressos mínims respecte a la renda bàsica 
universal és que té un cost més baix de finançament. El fet que sigui condicional i, 
sobretot, restringida a un col·lectiu objectiu permet regular-ne el cost. A l’apartat 
5, en què analitzarem aquesta prestació amb detall, veurem en quina mesura se’n 
podria reduir el cost.
En definitiva, la renda bàsica universal, gràcies a la incondicionalitat, a penes gene-
ra distorsions sobre l’oferta laboral, però la universalitat té un cost de finançament 
força alt, perquè incorpora les distorsions associades als impostos o a l’afebliment 
d’altres programes de l’estat del benestar. Aquestes distorsions seran inferiors si 
s’aplica la fiscalitat indirecta. Per contra, la prestació d’ingressos mínims, per la 
seva condicionalitat, genera moltes distorsions sobre l’oferta de treball, però, com 
que pot restringir el col·lectiu al qual va destinada, permet regular el cost de fi-
nançament a nivells més baixos.

4. El context internacional: renda bàsica universal versus 
prestació d’ingressos mínims
Un últim aspecte que considerem rellevant a l’hora d’analitzar les dues mesures és 
el context internacional en el qual vivim.
Un país que introdueix una renda bàsica universal assumint que té un cost elevat 
de finançament corre el risc que hi acudeixin persones d’altres països per poder 
gaudir-ne, i també que d’altres en marxin per no haver de pagar-la. En concret, el 
risc és que es produeixi una tendència a entrar al país per part d’aquells ciutadans 
que serien potencials beneficiaris nets del sistema de renda bàsica universal, i una 
propensió a sortir del país per part d’aquells que serien potencials contribuents 
nets. Aquest risc és inferior en el cas de la prestació d’ingressos mínims, ja que, en 
restringir el col·lectiu es podrien reduir aquests incentius, però, quan parlem de 
la renda bàsica universal, sembla difícil de justificar una restricció del col·lectiu 
de beneficiaris. I aquests moviments afectarien tant els potencials perceptors com 
les potencials bases imposables, necessàries per finançar la renda bàsica universal.
Comencem a veure com, en un món cada vegada més globalitzat i amb llibertat de 
moviment de capitals, la competència fiscal fa que les bases imposables de l’impost 
de societats es moguin cap als països amb una fiscalitat més atractiva. En aquest 
context, la introducció d’una renda bàsica universal associada a un augment sig-
nificatiu de la pressió fiscal tindria els mateixos efectes, però ampliats a causa de 
la circulació de treballadors d’un país a un altre. En el cas d’Espanya, hi ha lliure 
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circulació de persones entre els països de la Unió Europea. El disseny d’una renda 
bàsica universal a Espanya ha de tenir en compte el context internacional en el qual 
ens trobem i els efectes que podria generar en el moviment de persones i de capital. 
És per aquest motiu que s’hauria de fer de manera coordinada amb altres països; si 
més no, amb els de la Unió Europea. 
Creiem que el debat s’hauria d’integrar amb el que ja hi ha actualment sobre l’im-
post de societats. El problema amb aquest impost rau, concretament, en l’erosió de 
la base imposable i la transferència de beneficis cap a països amb una tributació es-
cassa o nul·la. De fet, el terme BEPS (Brand Erosion and Profit Shifting) es refereix 
a les estratègies de planificació fiscal per eludir impostos. Es tracta d’un fenomen 
global que ha fet que l’OCDE impulsés un Pla d’acció contra l’erosió de la base im-
posable i el trasllat de beneficis, conegut com a pla BEPS.
El pla BEPS consta de 15 actuacions, les quals són necessàries per assegurar que es 
gravin els guanys allà on es porta a terme l’activitat econòmica i on es crea valor. 
Alhora, proporcionen més seguretat a les empreses a través de la prevenció de con-
flictes relatius a l’aplicació de les normes fiscals internacionals i de la normalització 
de les obligacions dels contribuents. Una raó per al compliment d’aquests acords 
en l’àmbit internacional és que les activitats que semblen molt mòbils (o elàstiques) 
des de la perspectiva d’un país individual, poden ser menys mòbils (o inelàstiques) 
per a una agrupació de països com la Unió Europea o l’OCDE.
Precisament, el debat de la quarta revolució digital i els seus efectes sobre l’ocupa-
ció és el que ens permetrà lligar totes dues coses: la renda bàsica universal i la nova 
regulació per a l’impost de societats. D’una banda, la digitalització de l’economia 
fa palesa la necessitat de buscar una nova fiscalitat per a l’impost de societats (o 
per al capital). No oblidem que l’anomenada quarta revolució industrial, amb la 
irrupció de la robotització i el desenvolupament de la intel·ligència artificial, farà 
que augmenti considerablement el factor capital en detriment del factor treball. 
D’altra banda, els treballadors desplaçats pel mateix fenomen digital són la clara 
evidència de la necessitat d’introduir una renda bàsica universal com a mecanisme 
de lluita contra la pobresa. 
Dit d’una altra manera, els problemes d’abús i d’elusió fiscal augmentaran amb 
la nova economia digital i afectaran tots els països desenvolupats i les empreses 
multinacionals de tots els sectors, i, com a conseqüència, exigiran una solució coor-
dinada i igual per a totes les empreses. En el cas d’Europa, és evident que aquest 
hauria de ser un punt clau del projecte europeu. En aquest context, serà fonamen-
tal avançar en l’harmonització fiscal, començant per compartir l’impost de societats 
(o Corporate Income Tax, CIT). Alhora, els problemes d’ocupabilitat de treballadors 
amb habilitats que seran substituïdes per la tecnologia i l’augment de la desigualtat 
afectaran de la mateixa manera tots els països desenvolupats. La lliure mobilitat 
de treballadors fa imprescindible començar a dissenyar una estratègia comuna per 
a la creació d’una renda bàsica universal en l’àmbit europeu. En aquest sentit, els 
intents d’un país d’actuar unilateralment, per mitjà d’una renda bàsica universal o 
per mitjà d’un augment de l’impost de societats (o al capital), no solament resul-
taran estèrils, sinó encara pitjor: podrien arribar a posar en risc la inversió al país, 
amb l’efecte negatiu consegüent sobre l’ocupació i l’activitat.
En definitiva, el debat sobre la renda bàsica universal ha d’anar lligat al debat sobre 
la fiscalitat del capital. En primer lloc, perquè, com ja hem vist, aquesta renda va 
associada a un increment significatiu de la pressió fiscal. En segon lloc, perquè els 
països industrialitzats –o, si més no, els països de la Unió Europea– han de dissen-
yar aquests dos aspectes d’una manera coordinada, a fi de reduir els efectes nega-
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tius que el lliure moviment del capital i de persones ocasionarien al país que decidís 
introduir unilateralment una renda bàsica universal o elevar els impostos associats 
al capital. I, en tercer lloc, perquè totes dues mesures, la renda bàsica universal i la 
fiscalitat del capital, seran claus en la nova economia digital.
És per aquest motiu que Espanya, per lluitar contra la pobresa, hauria d’actuar en 
dos plans. En el pla nacional, hauria d’apostar per una prestació d’ingressos mínims 
ben dissenyada (en l’apartat següent ens centrarem a analitzar els problemes que 
té la proposta presentada al Congrés pel que fa als incentius i les seves possibles so-
lucions). I en el pla internacional, hauria d’impulsar i de cercar la cooperació amb 
altres estats per tal d’introduir una renda bàsica universal comuna a tots els països 
i, alhora, buscar la cooperació en el disseny d’un impost de societats (o al capital) 
comú, que permetin finançar-la reduint al màxim les distorsions.

5. Què es pot fer perquè que la prestació d’ingressos 
mínims sigui compatible amb els incentius? 
En aquest apartat veurem, detalladament, la prestació d’ingressos mínims que, per 
iniciativa legislativa popular, s’està analitzant al Parlament espanyol. En primer 
lloc, tot i compartir plenament la motivació i els objectius que es volen obtenir amb 
la prestació d’ingressos mínims, voldríem assenyalar que té importants problemes 
de disseny quant als incentius, els quals, potencialment, poden pervertir alguns 
dels objectius que persegueix, com també disparar-ne el cost. 
Com hem dit a la introducció, es tracta d’una prestació monetària equivalent al 
80% de l’IPREM vigent a cada moment. Actualment, l’IPREM anual (12 pagues) 
és de 6.454 euros anuals. Per tant, la prestació d’ingressos mínims serà de 5.163 
euros anuals. És molt probable que davant la pujada recent del 22% del salari 
mínim interprofessional, augmenti també l’IPREM i, per tant, també ho faci l’im-
port de la prestació d’ingressos mínims. A més, encara que la prestació d’ingressos 
mínims és per a persones més grans de 18 i menors de 65 anys, la llei estableix un 
complement addicional de la prestació per cadascun dels menors o altres familiars 
a càrrec. Aquest complement s’inclourà a la Llei de pressupostos generals de l’estat 
una vegada sigui aprovada la prestació d’ingressos mínims. 

5.1. Problemes d’incentius amb les competències de les comunitats 
autònomes 
Se suposa que la prestació d’ingressos mínims és una nova prestació de la Seguretat 
Social. Això pot comportar un problema competencial, perquè les comunitats autò-
nomes són les que tenen competència en assistència social. De fet, com ja hem vist 
en un capítol anterior, totes les comunitats autònomes tenen programes de rendes 
mínimes d’inserció. La llei no deixa clar si aquestes prestacions autonòmiques són 
incompatibles amb la prestació d’ingressos mínims o si es fan servir per calcular el 
llindar de «requisits econòmics». Sigui com sigui, i més enllà del problema com-
petencial, que un jurista ens podria aclarir més bé, l’existència de dos programes 
en paral·lel (un d’autonòmic i un altre de l’administració central) pot ocasionar 
problemes d’incentius, ja que l’incentiu de les comunitats autònomes és no gastar 
diners en aquests programes (o gastar-ne el mínim possible) i esperar l’acció subsi-
diària de l’estat central amb la prestació d’ingressos mínims.
Tanmateix, la solució no pot ser deixar el finançament de la prestació d’ingressos 
mínims a l’estat per mitjà de la Seguretat Social i donar la gestió de la despesa a 
les comunitats autònomes, perquè això produiria una pèrdua de corresponsabilitat 
fiscal. La solució consisteix a dissenyar-lo de manera que les comunitats autònomes 
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no s’ocupin només de la gestió, sinó que també participin amb l’Estat en el finança-
ment de la prestació d’ingressos mínims.

5.2. Problemes d’incentius amb el mecanisme de control de rendes
La prestació d’ingressos mínims està dissenyada per a les persones desocupades de 
llarga durada (és a dir, que fa almenys un any que no tenen feina) i que no disposen 
de «recursos econòmics». La proposta diu que una persona no té prou recursos si 
la suma en còmput anual (rendes o ingressos) és inferior al 75% del salari mínim 
interprofessional. Amb l’augment recent, el 2019 el salari mínim interprofessional 
en còmput anual és de 12.600 euros (900 euros mensuals i 14 pagues). És a dir, la 
renda anual hauria de ser inferior a 9.450 euros anuals.
Això seria en l’àmbit individual, però, en el cas d’una unitat econòmica familiar, el 
requisit de manca de recursos es compleix quan la suma de les rendes o dels ingres-
sos de tots els integrants de la unitat familiar –incloent-hi el sol·licitant–, dividida 
pel nombre de membres que la componen, no supera el 75% del salari mínim inter-
professional. A més a més, també estableix que en cap cas es consideren rendes o 
ingressos computables les prestacions familiars en la modalitat no contributiva, les 
pensions alimentàries, les prestacions derivades de l’atenció a persones en situació 
de dependència, els ajuts o prestacions a favor de la infància, les subvencions, ajuts 
o beques destinats a compensar despeses realitzades, ni les ajudes econòmiques o 
d’una altra naturalesa d’emergència social. Aquí ens trobem amb el segon proble-
ma d’incentius: hi ha un fort incentiu a fi que s’activin inactius per poder tenir dret 
a la prestació d’ingressos mínims.
Vegem-ho amb un exemple: una unitat familiar amb, almenys, un membre inactiu 
(en edat de treballar). Si la renda familiar és inferior a un determinat nivell, hi ha 
un incentiu perquè s’inscrigui a l’oficina d’ocupació, perquè al cap de 12 mesos ja 
tindria dret a rebre la prestació d’ingressos mínims. En concret:
• En una llar amb 2 membres (dels quals almenys un està inactiu en edat de treba-

llar), la renda conjunta hauria de ser de 18.900 euros. Per exemple, una parella 
en què només treballa un dels dos.

• En una llar amb 3 membres (dels quals almenys un està inactiu en edat de tre-
ballar), la renda hauria de ser inferior a 28.350 euros. Per exemple, una parella 
en què només treballa un dels dos i que tenen un fill. 

• En una llar amb 4 membres (dels quals almenys un està inactiu en edat de tre-
ballar), la renda hauria de ser inferior a 37.800 euros. Per exemple, una parella 
en què només treballa un dels dos i que tenen 2 fills. 

Si tenim en compte que, segons l’Enquesta de població activa, l’any 2016 la mitja-
na del salari anual per una feina a jornada completa era de 22.500 euros, podem 
afirmar que el control de rendes és excessivament lax i genera un gran incentiu, 
no només perquè les persones inactives s’activin per guanyar el dret a la prestació 
d’ingressos mínims, sinó també perquè es formin noves unitats familiars a fi d’acon-
seguir saltar el control de rendes.  
La solució a aquest problema d’incentius no és fàcil. Però per tal de reduir la dis-
torsió s’hauria d’actuar en tres àmbits. En primer lloc, en comptes de considerar la 
renda per càpita en brut –tots els individus tenen el mateix pes pel que fa al control 
de rendes–, caldria usar escales d’equivalència. És a dir, se suposa que hi ha certes 
economies d’escala en la composició de la llar i, per tant, sembla lògic pensar que 
les necessitats per càpita d’una família disminueixen en augmentar el nombre de 
membres. En segon lloc, convindria controlar de manera exhaustiva el nombre de 
membres de la llar, ja que, com hem indicat anteriorment, hi ha incentiu a am-
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pliar-lo per tal de fer disminuir la renda per càpita i facilitar l’accés a la prestació 
d’ingressos mínims. I en tercer lloc, s’hauria d’introduir de manera progressiva en 
el col·lectiu de beneficiaris per controlar la despesa i el frau. Es podria començar 
donant la prestació d’ingressos mínims als desocupats que fa més de dos anys que 
no tenen feina o als que fa més d’un any que no reben la prestació d’atur. D’aquesta 
manera, no només prioritzem que els recursos arribin a les famílies que més ho 
necessiten, sinó que també augmentem el cost que té activar-se laboralment amb 
l’únic objectiu d’aprofitar-se de la prestació d’ingressos mínims.

5.3. Problemes d’incentius amb la incompatibilitat de treballar  
i rebre la prestació d’ingressos mínims
Probablement el lector ja pot anticipar que el fet que la prestació d’ingressos mí-
nims sigui incompatible amb qualsevol mena de treball remunerat genera un pro-
blema d’incentius important a l’hora d’acceptar ofertes de feina. Posem l’exemple 
d’un beneficiari de la prestació d’ingressos mínims que rep una oferta laboral per 
un salari igual a la quantitat d’aquesta  prestació més 1 euro. En aquest cas, si ac-
cepta la feina, la seva renda seria l’import de la prestació d’ingressos mínims més 
1 euro i, si rebutja l’oferta, seria l’import exacte de la prestació. Pensem per un 
moment què significa això. Des del punt de vista pràctic, aquest treballador estaria 
treballant una jornada de 40 hores per fer augmentar la seva renda 1 euro, la qual 
cosa equival a un impost al treball del 99,99%. Es tracta d’una distorsió immensa 
que, en molts casos, faria que els treballadors entressin en la trampa de la des-
ocupació. O, expressat en els termes de l’apartat 2, això equivaldria a augmentar 
desmesuradament el salari de reserva, de manera que els perceptors de la prestació 
d’ingressos mínims només acceptarien feines que els oferissin un salari molt per 
sobre de l’import total de la prestació.
Per tal de solucionar aquest problema d’incentius, farem referència a allò que Con-
de-Ruiz i Ocaña (2017) denominen «renda mínima amb incentius». La millor ma-
nera d’entendre aquesta proposta és amb un exemple. Imaginem un treballador 
desocupat de llarga durada amb fills que, d’acord amb els criteris establerts, té dret 
a cobrar la prestació d’ingressos mínims. Sabem que l’import d’aquesta prestació és 
de 5.162 euros anuals (és a dir, el 80% de l’IPREM). Aquesta quantitat, com hem 
dit, segurament s’incrementarà, perquè el recent augment del salari mínim inter-
professional exercirà una pressió per elevar també l’IPREM.
Si accepta una oferta de feina, el treballador deixa de complir els requisits d’estar 
desocupat i perd l’ajuda. Suposem que el salari que li ofereixen és de 5.162 euros 
anuals. En aquest cas, rebrà la mateixa renda anual que abans (quan cobrava la 
prestació d’ingressos mínims), però haurà de treballar. Per tant, si l’accepta, tre-
balla a canvi de res. Per més que els serveis d’ocupació o els inspectors laborals li 
vagin al darrere per obligar-lo a acceptar la feina, el desincentiu és immens. Què es 
podria fer per aconseguir el mateix efecte protector sobre el treballador desocupat, 
però alhora amb els incentius correctes perquè busqués feina? N’hi hauria prou 
d’afegir a la prestació d’ingressos mínims el que s’anomena impost negatiu sobre 
la renda (negative income tax). És important tenir en compte que no es tractaria 
de substituir la prestació d’ingressos mínims per un negative income tax, sinó que 
s’hi afegiria com un complement. És a dir, si el treballador no troba feina, estaria 
protegit gràcies a la prestació d’ingressos mínims. Però si en troba, en aquest cas 
s’activaria el mecanisme del negative income tax. Tot seguit, veurem en què consis-
teix aquest mecanisme.
Si el treballador està desocupat, obté un subsidi de 5.162 euros. Per tal que se 
senti incentivat per buscar feina, el govern es compromet a descomptar-li només 
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una part del subsidi –no tot– si accepta una ocupació. Suposem que la bonificació 
és del 50%. En aquest cas, si el treballador troba una feina de 5.162 euros anuals, 
el subsidi passarà de 5.162 euros a la meitat, 2.581 euros, i la renda total del tre-
ballador serà de 7.743 (5.162 euros de salari i 2.581 de la prestació d’ingressos 
mínims). Al gràfic següent podem veure com evoluciona la renda total respecte del 
salari del treballador amb una bonificació del 50%. Es tracta només d’un exemple. 
El percentatge de bonificació podria ser més alt o més baix, i fins i tot podria variar 
segons el nivell de renda.

Gràfic 1. Evolució de la prestació d’ingressos mínims 
(amb incentius) per a diferents nivells de salaris 

  Prestació d’ingressos mínims (amb incentius)      
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Font: elaboració pròpia.

5.4. Problemes d’incentius amb obligacions de les persones 
beneficiàries  
La prestació d’ingressos mínims imposa unes obligacions que han de complir les 
persones que la rebin. En primer lloc, comunicar qualsevol variació de la seva situa-
ció. En segon lloc, proporcionar a l’entitat gestora la documentació o la informació 
que els sigui requerida. I, en tercer lloc –i la condició més important–, participar en 
les accions de millora de l’ocupabilitat: els programes d’ocupació o les accions de 
promoció, formació o reconversió professionals que determinin els serveis públics 
d’ocupació o les agències de col·locació.

Al seu torn, la prestació d’ingressos mínims estableix un conjunt de sancions o 
d’infraccions greus, que donarien lloc a perdre la prestació. D’una banda, pel fet 
de rebutjar una oferta d’ocupació «adequada», ja sigui a través dels serveis públics 
d’ocupació o de les agències de col·locació –quan aquestes agències desenvolupin 
activitats en l’àmbit de la col·laboració amb aquestes entitats–, «excepte si hi ha 
una causa justificada». D’altra banda, pel fet de negar-se a participar en els progra-
mes d’ocupació –incloent-hi els d’inserció professional– o en accions de promoció, 
formació o reconversió professional, «excepte si hi ha una causa justificada». Hem 
posat entre cometes els aspectes que ens semblen millorables per incentivar la re-
cerca de feina dels beneficiaris de la prestació d’ingressos mínims. Atesa la situació 
fiscal que hi ha a Espanya i la gran pressió que tindrem en els pròxims anys per 
l’augment de la despesa associada a l’envelliment, caldrà endurir les sancions dels 
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perceptors de la prestació d’ingressos mínims en el cas que no acceptin una oferta 
d’ocupació o que no assisteixin a una acció o curs formatiu. Dit d’una altra manera, 
caldrà deixar més clar en quins casos està justificat no acceptar una oferta d’ocu-
pació o no participar en les polítiques actives destinades a millorar l’ocupabilitat.
En definitiva, la mesura proposada per iniciativa legislativa popular persegueix uns 
objectius encertats: la lluita contra la pobresa, principalment infantil, mitjançant 
l’ajut a les persones amb greus problemes per trobar feina (desocupats de llarga 
durada). Com acabem de veure, però, té grans problemes de disseny pel que fa als 
incentius: amb les comunitats autònomes que tenen la competència en l’assistència 
social; amb els desocupats, perquè no els incentiva a acceptar ofertes de feina, i 
amb les persones inactives, atès que les incentiva a activar-se únicament per poder 
demanar la prestació d’ingressos mínims. Tot això pot situar la despesa a nivells 
extremadament elevats, per a un país que no ha resolt la seva crisi fiscal i que té 
altres prioritats, com ara millorar l’educació o la sanitat. Segons el nostre parer, els 
problemes d’incentius s’haurien de corregir: 1) involucrant-hi les comunitats autò-
nomes (en la gestió i en el cost); 2) introduint-hi incentius amb impostos negatius 
sobre la renda a manera de complements de la prestació d’ingressos mínims; i 3) 
restringint, almenys en una fase inicial, el col·lectiu de beneficiaris al conjunt de 
desocupats de més de dos anys i desocupats de més d’un any, una vegada acabada 
la prestació. Tot això farà possible que la prestació d’ingressos mínims s’introdueixi 
progressivament; permetrà controlar-ne la despesa, i permetrà fer un ús millor 
dels recursos públics en altres programes que tenen les mateixes finalitats, com ara 
l’educació i la sanitat públiques. 
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Una de les propostes que té més protagonisme en el debat sobre com 
garantir una renda a tota la societat és la d’assignar alguna mena de 
complement als salaris. En aquest capítol, s’identifiquen les principals 
característiques dels complements salarials a partir de la revisió dels 
dissenys proposats tant en la literatura com als països on més s’han 
desenvolupat; es revisen diferents experiències que hi ha de complements 
salarials, amb una atenció especial als sistemes dels Estats Units i del Regne 
Unit, i es resumeix l’evidència coneguda per a Espanya, incloent-hi els intents 
de simulació d’aquestes polítiques que s’han portat a terme. 

Destacats:
1. El principal objectiu dels complements salarials és incrementar la renda  
 disponible dels perceptors amb la creació d’incentius per tal d’augmentar  
 el nombre d’hores treballades.
2. Fer recaure el gruix de la protecció social en els complements salarials  
 o desenvolupar-los sense connexió amb altres prestacions pot reduir la  
 capacitat redistributiva del sistema.
3. Durant les dues últimes dècades, són molts els països que han establert  
 algun tipus de complement salarial. Els anglosaxons van ser els primers a  
 desenvolupar aquesta mena d’ingressos.
4. Les experiències de diferents països, sobretot els anglosaxons, semblen  
 indicar que, en unes condicions determinades, aquests complements  
 poden tenir efectes nets positius en la participació laboral i disminuir  
 també la incidència de la pobresa.

7 Els complements salarials  
i la garantia d’ingressos:
possibilitats i límits
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1. Introducció
En el complex debat sobre com fer front al problema de garantir una renda en les 
societats contemporànies, una de les propostes que ha tingut més ressò en alguns 
països és augmentar la renda de les llars a través d’algun tipus de complement 
dels salaris. Instrumentats de diferents maneres, aquests complements intenten 
resoldre diferents necessitats, entre les quals destaquen la millora de la renda dis-
ponible de les llars i els incentius a l’ocupació. En la seva defensa s’assenyala que 
aquest tipus de subsidis laborals són més eficients que les prestacions assisten-
cials, ja que impedeixen –en lloc d’afavorir– la possible generació de cadenes de 
dependència i fan augmentar la participació laboral dels treballadors menys qua-
lificats. Els seus detractors, per contra, argumenten que podrien provocar reduc-
cions salarials per part dels ocupadors, que farien recaure en la iniciativa pública 
el finançament de la caiguda dels ingressos que aquestes reduccions produirien.  
Els intents d’encaixar aquest doble objectiu –incentivar l’ocupació i augmentar 
la renda de les llars–, dins dels sistemes actuals d’impostos i de prestacions so-
cials, s’han produït de manera desigual als diferents països de l’OCDE. Encara 
que en els últims anys hi ha força països que han posat en marxa alguna varietat 
de complement salarial, ha estat en l’àmbit anglosaxó on aquesta mesura s’ha 
desenvolupat més. L’Earned Income Tax Credit (EITC) dels Estats Units i l’extingit 
Working Families’ Tax Credit britànic són, probablement, els programes d’aques-
ta mena amb més tradició. Malgrat que són menys coneguts, atès que s’hi han 
dedicat menys recursos i han tingut un paper més secundari en l’estat del benes-
tar, en diversos països europeus hi ha també esquemes similars, tot i que menys 
ambiciosos.  
Durant l’última dècada, aquesta discussió s’ha activat per la creixent incidència 
del problema dels treballadors pobres. Segons les dades més recents de l’Euros-
tat, a la Unió Europea, prop d’un 10% dels treballadors a temps complet disposen 
d’un nivell d’ingressos inferior al llindar de pobresa. Per tant, el fet de tenir una 
feina no garanteix a un segment cada vegada més gran de la població l’accés a 
unes condicions d’integració social suficients. La realitat s’ha anat allunyant d’un 
dels supòsits més arrelats en la construcció dels estats del benestar tradicionals, 
que eren les diferents claus de seguretat que es generaven al voltant del mercat 
laboral: seguretat de l’ocupació, seguretat del lloc de treball, seguretat dels in-
gressos i seguretat en les condicions de treball.
No és estrany, doncs, que aquestes fórmules hagin arrelat més en societats amb 
mercats de treball molt desregulats i on els problemes de subocupació tenen una 
incidència més alta que en altres països. Sovint, es contraposen les taxes de des-
ocupació –inferiors al 5% de la població activa– i el tipus de protecció social dels 
Estats Units i del Regne Unit –amb un pes superior dels complements salarials–, 
a les dels principals països europeus –amb taxes d’ocupació de prop del 10%, en 
alguns casos, i amb una inversió molt més alta en les prestacions tradicionals de 
garanties d’ingressos–. Aquesta contraposició de models situa en un lloc complex, 
en el marc d’alternatives, països com ara Espanya, on el problema de la subocu-
pació –amb un dels percentatges de treballadors pobres més elevats de la Unió 
Europea (13%)– coincideix amb un altre de desocupació estructural, amb una 
taxa d’atur que és gairebé el doble que la de la Unió Europea, malgrat que tingui 
un ritme de creixement econòmic més alt.
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Les particularitats dels mercats de treball i dels sistemes de protecció social que 
més han apostat pels complements salarials, juntament amb la persistència d’alts 
nivells de desigualtat salarial, obren nombrosos interrogants sobre l’efectivitat 
d’aquest tipus d’instruments a l’hora d’aconseguir els objectius esmentats. Sovint, 
s’intenta extrapolar aquest tipus d’experiències a països on les característiques de 
les ocupacions i la regulació del mercat de treball fan molt més difícil que siguin 
efectives. Quan se sosté, a més, que els complements salarials haurien de ser l’eix 
de la protecció assistencial, a còpia d’absorbir els recursos dedicats a altres pres-
tacions no contributives, es corre el risc no només de no reduir significativament 
els problemes de la desigualtat salarial i de les baixes remuneracions, sinó de 
produir l’efecte contrari.
En tot cas, qualsevol intent de valoració de les possibilitats i dels límits d’aquests 
instruments remet tant a la identificació de les seves característiques més posi-
tives com a la revisió dels resultats que han obtingut els països on fa més temps 
que estan en funcionament. Més que generalitzar, cal tenir present que els efectes 
dels complements salarials depenen tant del context en el qual es desenvolupen 
com d’aspectes concrets del seu disseny. L’objectiu d’aquest capítol és analitzar les 
principals experiències de complements salarials conegudes, i valorar quins són 
els elements d’aquestes figures que poden generar més bons resultats i en quins 
contextos poden tenir uns efectes més positius.

2. Característiques dels complements salarials

2.1. Característiques generals dels complements salarials
Fa uns quants anys, l’OCDE va adoptar l’expressió making work pay per definir 
els incentius que incorporen els complements salarials. Aquests incentius tenen 
per objectiu aconseguir que augmentin les hores de treball dels qui ja estan dins 
el mercat laboral (marge intensiu) i, alhora, que els qui n’estan fora transitin cap 
a una feina (marge extensiu). El principal objectiu d’aquests complements és in-
crementar la renda disponible dels perceptors creant incentius per augmentar el 
nombre d’hores treballades. Si les rendes salarials netes són sensiblement supe-
riors a les quanties que els treballadors amb salaris baixos rebrien de prestacions 
assistencials si estiguessin a l’atur o en situació d’inactivitat, podrien augmen-
tar-ne els incentius per incrementar l’oferta de treball. 
Una primera condició necessària per fer-ho possible és que hi hagi treballadors 
amb qualificacions baixes prou sensibles a aquest tipus d’incentius. Hi ha moltes 
feines que han intentat tenir en compte les respostes individuals davant de possi-
bles canvis en el sistema d’impostos i de prestacions. El resultat més consensuat 
en l’àmbit internacional és que, efectivament, la resposta –en termes de partici-
pació laboral– dels treballadors amb salaris baixos als canvis en la seva renda sol 
ser important. En el cas concret dels complements salarials, els estudis per als Es-
tats Units semblen indicar que són incentius importants per passar de situacions 
de desocupació a treballar, encara que no sembla que afectin en gran manera el 
nombre d’hores treballades. 
Aquestes estimacions mostren també que, en aquest país i en altres, les respostes 
individuals a aquesta mena d’incentius estan lluny de ser uniformes, i no ho són 
tampoc les de les categories de població establertes. Els possibles canvis en el 
comportament davant la introducció d’aquesta mena de complements depenen 
molt de les característiques i les preferències individuals, de l’encaix dels comple-
ments amb la resta de les figures del sistema d’impostos i de prestacions, i de com 
es defineixen aquestes polítiques.
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En la major part dels casos, els complements s’estableixen com a deduccions a la 
quota de l’impost personal sobre la renda. La principal raó d’optar per aquesta 
fórmula és que així és més fàcil de gestionar. Això no obstant, també es poden 
presentar directament amb el format de complements mensuals dels salaris, a fi 
d’augmentar de manera regular la renda disponible de les persones amb salaris 
baixos, especialment quan hi ha càrregues familiars. En alguns països, no són dis-
senys excloents, i els complements es poden rebre com a complements salarials 
pròpiament dits o com a deduccions en la quota. L’existència d’un mínim exempt 
en l’impost i l’import reduït dels salaris de molts individus poden fer recomanable 
la fórmula del complement mensual. 
Normalment, la principal condició que s’utilitza per determinar l’accés a aquests 
complements és que les remuneracions quedin per sota d’un llindar determinat 
que es pugui caracteritzar com a salari baix. Aquest barem pot diferir segons si es 
considera un llindar relatiu o bé absolut. La clau és procurar evitar l’anomenada 
«trampa dels salaris baixos», que es produeix quan l’augment en el salari brut 
no implica un augment del salari net prou elevat perquè els treballadors afectats 
decideixin augmentar les hores treballades.
Per tal de determinar el disseny d’aquests complements, no només és important 
fixar-se en les persones que reben les remuneracions més baixes com els únics 
beneficiaris potencials. En alguns casos, el principal objectiu pot ser afavorir les 
transicions des de la desocupació o la inactivitat, en termes generals. Entre les 
persones que no tenen feina, n’hi ha tant d’actives –que cerquen ocupació– com 
d’inactives. En cada cas, per tant, el disseny del possible incentiu no hauria de ser 
el mateix. La manera de fer atractiu el complement en els casos de desocupació 
en els quals s’està cobrant una prestació és augmentar més el salari net que la 
quantitat d’aquesta prestació. Si el complement és insuficient, la incorporació 
a l’ocupació pot resultar menys atractiva en termes econòmics. En el cas de les 
persones inactives, els incentius a través del complement han de tenir en compte 
altres aspectes.
Diversos estudis han assenyalat també la importància de tenir en compte els se-
gons perceptors de rendes –habitualment dones– a l’hora de fixar el disseny dels 
complements salarials. L’objectiu de proporcionar un incentiu es pot complicar si 
s’ha de suportar un gravamen superior –per ingressos més alts–, en el cas d’op-
tar per una declaració conjunta, o si el nivell superior de renda disponible de la 
llar limita l’accés a prestacions o serveis que es cobraven fins aquell moment. A 
la pràctica, en diversos països, el focus s’ha posat en les dones, atès que el seu 
comportament laboral és més sensible als canvis pel que fa als ingressos i les pres-
tacions; sobretot, quan els fills són menors d’edat. Els treballs pioners que es van 
fer per mesurar les elasticitats de l’oferta de treball ja revelaven, fa unes quantes 
dècades, un comportament significativament més sensible en les dones amb fills 
petits que en els homes, i els treballs posteriors han confirmat aquesta diferència.
En molts països, l’augment important del nombre de famílies monoparentals en 
les quals l’únic adult és una dona, la limitada intensitat de les polítiques familiars 
i la falta d’oportunitats laborals adequades han fet que, en el debat sobre els 
complements salarials, aquest sigui un dels col·lectius que més discussió ha sus-
citat. Les dades per a diversos països europeus indiquen que la renda disponible 
d’aquestes llars és considerablement inferior a la mitjana, i, per tant, els nivells 
de pobresa són superiors. Aquesta vulnerabilitat és especialment visible quan, a 
més, s’hi afegeixen altres característiques, com ara la permanència prolongada en 
situacions d’inactivitat o de desocupació i un nivell educatiu baix.
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Aquesta breu discussió sobre la importància dels segons perceptors i de les dones 
en el disseny dels complements salarials permet introduir un altre element im-
portant en la revisió de les seves característiques principals, com és ara la possible 
distinció entre l’individu o la llar com a unitat de referència. Mentre que els sis-
temes generals de rendes mínimes prenen, gairebé sense excepció, la llar com a 
referència, els complements salarials es poden dissenyar individualment. La seva 
condicionalitat obliga a fer alguna mena de comprovació de recursos, que, quan 
es realitza sobre la renda total de la llar, pot provocar el problema ja esmentat de 
desincentivar la percepció laboral del segon perceptor d’ingressos. L’evidència de 
la qual disposem per a diferents països –no gaire abundant–, sembla indicar que 
els complements individuals tenen un efecte positiu en la participació laboral, un 
efecte molt menys present en les mesures que tenen en compte la llar, tot i que 
aquests tenen una capacitat redistributiva més elevada.
A l’hora de definir un complement salarial i, més específicament, el seu import, 
se solen tenir en compte altres elements. Alguns estudis han subratllat la impor-
tància d’establir alguna mena de diferenciació segons l’edat dels fills, tant per 
raons de cobertura com perquè, tal com hem comentat, les mares amb fills petits 
mostren més sensibilitat en la participació laboral, la qual depèn molt de l’edat 
dels infants. Una altra característica ve donada per si es condiciona el comple-
ment només pel fet de treballar o no, a més de no superar un determinat llindar 
d’ingressos, o bé si la quantia es gradua segons el nombre d’hores treballades, 
com es fa en alguns sistemes. 
Un altre element típic que es té en compte, com en la major part de les prestacions 
de garantia d’ingressos, és si s’estableix o no un límit temporal en la percepció del 
complement. La pràctica habitual és que els complements es cobrin mentre dura 
la situació de salaris insuficients. En alguns països, com ara el Regne Unit, es va 
convenir que els incentius positius d’incorporació al món laboral continuarien 
funcionant fins i tot quan s’establia un límit temporal més estricte. 

2.2. Punts clau en el disseny dels complements salarials 
La qüestió de si és possible definir un conjunt de característiques dels comple-
ments salarials que afavoreixin un quadre de resultats més positiu ha rebut una 
atenció notable en els estudis d’economia pública. Aquest interès no s’ha traduït, 
en canvi, en cap disseny acceptat majoritàriament com a òptim. Algunes anàlisis 
de caràcter teòric estableixen esquemes diferents segons l’objectiu que es vul-
gui obtenir. Si la finalitat del programa és que els que ja treballen augmentin el 
nombre d’hores treballades, la millor alternativa és establir un impost negatiu 
sobre la renda en el qual hi hagi un mínim garantit i un tipus elevat. Si l’objectiu 
fonamental és afavorir les transicions de la situació de desocupació a la d’ocupa-
ció, el millor disseny és un programa amb diferents fases, que es correspon, a la 
pràctica, amb el sistema vigent als Estats Units. 
En aquest tipus d’esquemes, el complement depèn dels salaris bruts que es perce-
ben, prenent com a referència la llar o bé la persona. La quantia, per tant, no és 
fixa, sinó que va canviant a mesura que ho fa també el salari brut. Normalment, 
en aquest tipus d’esquemes hi ha tres fases o etapes diferents per al càlcul del 
complement. En la primera, la quantia és un percentatge del valor màxim que 
defineix el legislador, que augmenta amb el salari brut. En una etapa següent, a 
mesura que es va incrementant el nombre d’hores treballades –i, per tant, també 
la remuneració–, el complement augmenta fins a arribar a aquest valor màxim, 
una quantia que es pot percebre durant un període determinat. Finalment, a fi 
que no es produeixin desincentius, a partir d’aquest import màxim, el comple-
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ment es va reduint progressivament, i se suprimeix del tot quan el salari arriba a 
un nivell considerat suficient.
Les principals decisions que s’han de prendre, per tant, són quines són quanties 
que es fixen com a màximes i quina és la proporció del complement que es va eli-
minant en l’última fase. Normalment, aquestes decisions estan relacionades amb 
la graduació dels objectius d’equitat i eficiència per part dels decisors públics. Si 
el percentatge que s’estableix per anar reduint el complement quan creixen els 
salaris és baix, és més fàcil que aquestes prestacions contribueixin a fer augmen-
tar les hores treballades. Si es dona aquesta circumstància, és probable també 
que treballadors amb salaris més alts entrin també dins de l’esquema. En qualse-
vol cas, l’eliminació progressiva del complement en treballadors amb salaris bai-
xos pot produir un desincentiu en relació amb l’augment de les hores treballades, 
una de les principals finalitats que es persegueixen.
De la mateixa manera, la quantia que es fixi és decisiva per aconseguir el doble 
objectiu que augmentin tant la participació laboral com la renda disponible de 
les llars. Si el nivell del complement és petit, els seus efectes també ho seran. A 
fi d’evitar costos pressupostaris massa elevats, alguns autors suggereixen que, 
per poder augmentar la quantia, el pagament es concentri només en determinats 
col·lectius, com ara els joves o les dones amb fills petits. La conseqüència im-
mediata d’aquesta estratègia de focalització seria que es restringiria el caràcter 
universal de la protecció social.
Per aconseguir que aquesta figura funcioni millor, sembla que cal combinar-la 
amb una altra mena de recursos dins del sistema de prestacions i d’impostos. 
Fer recaure el gruix de la protecció social en els complements salarials o des-
envolupar-los sense connectar-los amb altres prestacions pot reduir la capacitat 
redistributiva del sistema. Cal destacar la importància de la complementarietat 
amb les prestacions familiars quan els ingressos del conjunt de la llar intervenen 
en el càlcul de la prestació. Els estudis fets per a diversos països mostren que les 
famílies amb fills petits mostren més sensibilitat que altres col·lectius respecte de 
les hores treballades. L’existència de costos fixos importants en la transició cap a 
l’ocupació requereix que, per tal que augmenti la participació laboral, no hi hagi 
cap diferència important entre el salari brut i el salari net. En general, els treballs 
que han estudiat els canvis de l’oferta de treball davant de modificacions dels 
tipus marginals de les rendes guanyades pel fet de treballar més hores mostren 
que reduir-les pot afectar positivament la participació laboral de les dones que 
cobren habitualment salaris baixos. Aquest efecte és més gran si hi ha un altre 
perceptor de rendes a la llar. 
Per tal que els complements salarials tinguin un impacte social més gran, també 
és important que es combinin amb avanços d’altres polítiques relacionades amb 
el mercat de treball, com ara les prestacions d’atur, les polítiques d’activació o 
la mateixa regulació del salari mínim. Considerar-los d’una manera aïllada, com 
hem indicat, redueix força les possibilitats que tenen de convertir-se en instru-
ments redistributius prou sòlids i que impulsin les transicions de la inactivitat cap 
a l’ocupació. Alguns treballs que agafen com a referència la realitat dels Estats 
Units evidencien que, als anys noranta, el notable creixement de la participació 
laboral de les mares solteres amb nivells educatius baixos es va produir, entre 
altres factors, per l’increment de les quanties del complement salarial. En el cas 
del Regne Unit, en canvi, aquest impacte va ser més baix. Probablement, la raó 
principal és el diferent encaix del complement amb altres prestacions no con-
tributives. Com veurem més endavant, les últimes reformes han apostat per la 
integració completa de bona part d’aquestes prestacions i el complement salarial. 
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Un altre aspecte important en el disseny és la mena de procediments adminis-
tratius que es fan servir en la gestió dels complements salarials. Com en el cas 
d’altres prestacions, s’han d’evitar els problemes de nivells molt baixos de take-up 
i els elevats costos administratius que es poden derivar d’una mala gestió. Però no 
sempre és fàcil evitar que els costos de gestió arribin a una magnitud elevada. A 
gairebé tots els països, normalment aquests complements els gestiona l’adminis-
tració tributària per mitjà de deduccions en la quota de l’impost personal sobre 
la renda. Un problema recurrent sol ser de quina manera s’han d’incorporar a 
aquest esquema les persones beneficiàries amb rendes més baixes, exemptes del 
pagament de l’impost i de la declaració. Si no tenen aquesta obligació, cal establir 
una altra mena de procediment perquè puguin rebre el complement de manera 
anticipada. Hi ha evidències que demostren que els procediments per poder rebre 
la prestació per endavant comporten problemes com el sobrepagament o, fins i 
tot, que la rebin treballadors que no hi tenen dret. 
Finalment, encara que no són objectius presents en el disseny d’aquests instru-
ments, en algunes feines s’ha comprovat també que el desenvolupament dels 
complements salarials pot tenir una altra mena d’efectes positius. Igual que altres 
prestacions socials que afecten, sobretot, els ingressos familiars de renda baixa 
amb fills, els complements poden afectar diferents variables demogràfiques. Tor-
nant a l’exemple dels Estats Units, mentre que alguns estudis indiquen que tenen 
impacte fins i tot en les decisions sobre l’estat civil, d’altres semblen confirmar 
el contrari. Més evidents són els efectes que tenen sobre la salut, tant física com 
mental, els quals, en general, s’indiquen com a positius en les estimacions que 
s’han fet en diferents països.

3. L’experiència comparada
Durant les dues últimes dècades, són molts els països que han implantat alguna 
mena de complement salarial, essent els anglosaxons els primers que van desen-
volupar-los. Probablement, el més conegut és l’EITC (Earned Income Tax Credit o 
crèdit tributari per ingrés del treball), creat als Estats Units a mitjans dels anys 
setanta i que ha esdevingut el principal instrument del sistema d’impostos i de 
prestacions per combatre la pobresa dels treballadors amb salaris baixos. També 
ha estat una prestació rellevant al Regne Unit, on, des dels anys vuitanta, se n’han 
anat implantant diferents versions.
A fi de compensar els treballadors amb salaris baixos, a la major part dels països 
de la Unió Europea també trobem diferents classes de beneficis fiscals en l’impost 
sobre la renda o en el pagament de cotitzacions socials. Alguns casos coneguts 
són els de Finlàndia, Alemanya i Itàlia, però, en general, gairebé sense excepció, 
tots els països europeus han incorporat alguna mena de benefici fiscal en els 
impostos relacionats amb l’ocupació en el cas dels treballadors amb salaris més 
baixos. 
Llevat d’un descompte semblant en l’IRPF, a Espanya no s’han desenvolupat els 
esquemes propis dels complements salarials. Una figura amb alguna d’aquestes 
característiques, però que no depèn del nombre d’hores treballades, és la de-
ducció per a mares treballadores amb fills menors de tres anys. Així i tot, aquest 
descompte no s’adreça a les treballadores amb salaris més baixos. 
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3.1. L’experiència dels Estats Units 
El programa EITC es va posar en marxa a mitjans dels anys setanta amb la princi-
pal finalitat de compensar el pagament de cotitzacions a la seguretat social de les 
famílies amb fills i amb salaris baixos. Des de feia unes dècades, per a les famílies 
que no treballaven hi havia programes de transferència de renda, encara que con-
centrats gairebé del tot en les dones amb fills a càrrec. La principal característica 
d’aquest complement, per tant, és que està condicionat a la participació laboral. 
Inicialment, la recepció d’aquesta prestació també estava condicionada al fet de 
tenir fills dependents. A la primera meitat dels anys noranta, el programa va am-
pliar la seva cobertura als treballadors sense fills.
El nivell del complement per a cada unitat beneficiària ha anat variant en funció 
del salari brut, el nombre de fills dependents i els llindars i percentatges descrits 
en l’apartat anterior per diferenciar les tres fases (creixement de la prestació, pe-
ríode en què es manté constant i fase en què minva). Aquesta estructura no s’ha 
modificat de manera substancial durant les últimes dècades, tot i que s’hi han fet 
petites variacions. En l’actualitat, aquests llindars i percentatges es defineixen 
per a tres casos diferents: persones sense fills dependents, persones amb un fill 
i persones amb dos o més fills. L’ampliació més gran del sistema es va produir al 
començament dels anys noranta, amb un augment notable del percentatge de la 
prestació en la primera fase i de la quantia màxima, acompanyat d’un increment 
més baix del percentatge corresponent a la fase superior, a més de l’esmentada 
incorporació dels treballadors sense fills. 
Una prova de l’evolució experimentada pel sistema és l’increment continu del 
nombre de beneficiaris. Des de la xifra de sis milions de perceptors a la meitat 
dels anys setanta s’ha arribat als prop de 28 milions en l’actualitat, un volum que 
es manté més o menys estable des de fa una dècada. La despesa ha anat oscil·lant, 
encara que en els últims anys ha estat entre 65.000 i 70.000 milions de dòlars. 
Aquesta evolució ha estat determinada per les reformes que s’han fet i, de manera 
molt especial, pels canvis en les quanties i la incorporació de nous col·lectius. Tot 
i que es tracta d’una política finançada pel govern federal, des de mitjans de la 
dècada passada 18 estats van decidir complementar la prestació.
Per tenir una idea de la magnitud de la despesa que s’ha dut a terme cal tenir 
present que, per cada dòlar gastat en prestacions del programa d’assistència tem-
poral per a famílies necessitades (TANF), amb l’EITC se’n gasten cinc vegades 
més. A la meitat de la dècada dels noranta, no obstant això, la despesa relativa 
de tots dos programes era molt semblant. Aquest augment de la despesa no s’ha 
repartit de la mateixa manera entre els diferents grups de beneficiaris ni entre els 
components del sistema. En termes generals, es pot dir que el programa és molt 
més modest en el cas dels treballadors sense fills. D’altra banda, la proporció més 
alta del complement es destina al pagament en l’última fase de l’esquema.
Entre els analistes de l’EITC, hi ha consens a considerar que la seva ampliació 
–tant pel que fa a les quanties com al nombre de beneficiaris– i el paper cada 
vegada més central que té com a instrument de protecció són deguts al fet que 
és un programa que incorpora una important capacitat redistributiva i, sobretot, 
de reducció de la pobresa, amb la creació d’incentius positius per a la participa-
ció laboral. Aquests trets fan que sigui un instrument acceptat àmpliament tant 
pels decisors públics com per la majoria de la societat. Les enquestes que es fan 
regularment a la població dels Estats Units (General Social Survey) mostren que, 
encara que més de la meitat de la població d’aquest país considera que la despesa 
en programes socials és massa elevada, no obstant això, també creu que l’EITC és 
una recompensa al treball.
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El desenvolupament que ha tingut l’EITC ha fet que molts estudis n’hagin analit-
zat els efectes. En general, hi ha un consens prou ampli a afirmar que ha estat un 
instrument eficaç en la promoció de més incentius per a la participació laboral. La 
majoria dels resultats confirmen que el complement ajuda les persones que estan 
fora del mercat de treball a incorporar-s’hi sense que, d’altra banda, minvin les 
hores treballades dels qui ja estaven ocupats. Així i tot, hi ha estudis que indiquen 
que el fet que una part important dels perceptors estiguin dins de la segona fase, 
en la qual la prestació és constant, podria ser un límit per a l’augment de les hores 
treballades.
Tanmateix, els efectes no són uniformes per al conjunt de la població beneficiària. 
El complement ha estat eficaç sobretot en les transicions a l’ocupació de les fa-
mílies monoparentals en les quals qui sustenta la família és una dona, que és el 
grup més nombrós entre els beneficiaris. La taxa de participació laboral d’aquest 
col·lectiu va augmentar notablement durant la dècada dels noranta, coincidint 
amb l’augment la generositat del programa, i les reformes següents van continuar 
reduint la càrrega fiscal de les mares solteres amb salaris baixos. 
No obstant això, quant a la generació d’incentius, els efectes en altres dones són 
menys positius. També hi ha una abundant evidència empírica que indica que, en 
el cas de les mares casades o que viuen en parella, l’EITC ha comportat una petita 
reducció de la participació laboral. Aquest efecte negatiu és degut, sobretot, al fet 
que el nivell del complement depèn dels ingressos familiars, per la qual cosa les 
rendes d’altres perceptors d’ingressos poden fer que la quantia rebuda s’allunyi 
del màxim. Davant el fet que les dones són, habitualment, les segones receptores 
de renda quan els dos cònjuges treballen, l’augment de les rendes salarials pot re-
presentar una reducció del complement. Alguns estudis indiquen que l’augment 
de les quanties de l’EITC per a les parelles casades, en algunes reformes, van 
donar lloc a una disminució de l’oferta de treball del conjunt de la llar, ja que la 
reducció de la taxa d’activitat de les dones casades va ser més pronunciada que 
l’augment de la participació dels seus cònjuges.
Hi ha també un ampli conjunt d’estudis que han volgut estimar l’efecte de l’EITC 
sobre l’altre gran objectiu del programa, que és la redistribució d’ingressos i la 
reducció de la pobresa. De tots els programes socials que hi ha als Estats Units, 
l’EITC és, precisament, el que té un efecte més positiu sobre la pobresa. Alguns 
estudis assenyalen que el programa contribueix a fer sortir de la pobresa més de 
cinc milions de persones, la meitat de les quals són infants. Cal tenir en comp-
te que el complement el poden cobrar famílies amb rendes superiors al llindar 
de pobresa. A la pràctica, gairebé la meitat de la despesa total no contribueix a 
reduir la bretxa de pobresa (la suma de la diferència entre la renda de les llars 
pobres i el llindar de pobresa). En qualsevol cas, el total de la despesa que repre-
senten aquestes prestacions es destina gairebé íntegrament a treballadors amb 
salaris inferiors a la mitjana.
A més de la participació laboral i la redistribució, hi ha evidències que aquest 
programa repercuteix també en altres dimensions socials. Alguns treballs han 
analitzat l’efecte que té sobre el consum i l’estalvi. Com que els ingressos de les 
llars que reben l’EITC són baixos i generalment es tracta de famílies joves amb 
fills, el més probable és que s’endeutin i no estalviïn. Així i tot, no sempre tenen 
garantit l’accés al crèdit, i el programa pot servir com un substitut parcial. Quan, 
en determinats moments de l’any, es cobra per avançat, es donen patrons de con-
sum possiblement similars als que produiria el crèdit.
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No hi ha una confirmació definitiva d’aquest possible efecte. Alguns estudis que 
analitzen la relació entre els cicles econòmics i l’EITC observen que, quan les 
condicions del mercat de treball són més adverses, el nombre de perceptors del 
complement augmenta, com també ho fa el consum de les parelles casades que 
el cobren. Aquest efecte no s’aprecia en les persones solteres, per la qual cosa 
sembla que l’EITC fa d’estabilitzador automàtic en el cas de les parelles casades i 
amb fills, però no en un segment important dels beneficiaris. 
Un altre aspecte important, tal com ja hem esmentat, és si el complement arriba 
realment a les famílies per a les quals es va dissenyar. L’evidència indica que prop 
del 85% de les unitats que l’haurien de rebre efectivament el reben, xifra que fa 
palès que més de dos milions de possibles beneficiaris en queden fora. Les raons 
són diverses, però destaquen les de caràcter voluntari. És el cas, entre d’altres, 
dels qui anticipen que la quantia que rebran serà petita, d’alguns treballadors per 
compte propi, dels qui viuen en territoris on no hi ha imposició estatal sobre la 
renda i de possibles perceptors amb un nivell educatiu més alt.
Hi ha autors que han intentat identificar amb més precisió alguns dels errors que 
es produeixen en el funcionament del programa, tant des de la perspectiva de 
la gestió com dels beneficiaris. Un percentatge alt dels errors que es produeixen 
en les sol·licituds tenen relació amb una interpretació incorrecta del concepte 
de ‘fill dependent’. Una altra causa habitual d’error és el tipus de declaració, ja 
que el complement només es pot rebre en declaracions conjuntes en el cas dels 
matrimonis.
Quant a la gestió del programa, el complement normalment es rep com a deduc-
ció en la quota de l’impost sobre la renda. La redistribució a través del sistema 
fiscal té costos administratius baixos (algunes estimacions calculen que té un 
cost que s’acosta a un 0,5% de la despesa total), sobretot si es compara amb les 
prestacions assistencials tradicionals, en les quals aquests costos han arribat a 
ser el 16% del total. A més, el fet que les prestacions es puguin cobrar per mitjà 
de l’impost sobre la renda millora clarament el problema dels nivells de take-up 
o l’accés al programa dels beneficiaris potencials. És una manera d’evitar el sen-
timent d’estigmatització social que ha acompanyat, tradicionalment, els subsidis 
assistencials. 
Tanmateix, que l’esquema es vehiculi per mitjà de l’administració tributària i del 
sistema d’impostos no evita que sorgeixin una altra mena de problemes de gestió. 
No hi ha una garantia absoluta que es pugui assegurar el compliment dels criteris 
d’accés diferents de la renda dels sol·licitants. A més, el fet que l’única via per al 
cobrament sigui l’impost sobre la renda fa que només hi puguin accedir els con-
tribuents que presenten la declaració. Aquest és un problema que sovint ha estat 
objecte de crítiques.
Un dels aspectes més controvertits, però habitual, en els debats sobre les pres-
tacions socials als Estats Units és la possibilitat que el complement tingui també 
efectes demogràfics. Com hem assenyalat, el tractament fiscal per a les parelles 
casades, les llars monoparentals o les persones que viuen soles no és el mateix. 
Les primeres tenen bases imposables més altes perquè sumen les rendes dels dos 
perceptors d’ingressos. Des d’una posició crítica, s’ha incidit en el fet que podria 
tenir per efecte un canvi en la composició de la família en incentivar la separació 
(penalització del matrimoni). A la pràctica, no hi ha una evidència empírica prou 
sòlida que sustenti aquesta hipòtesi, tal com succeeix amb altres prestacions, en 
les quals aquest debat ha estat recurrent. En una línia similar, tampoc no s’ha 
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trobat que tingui efectes significatius en les decisions de tenir fills per part de les 
dones beneficiàries.  
Els efectes no intencionats en altres dimensions, com ara la salut infantil, són 
més clars i positius. Hi ha diversos estudis que abracen diferents aspectes sobre 
aquesta dimensió, i en els quals s’ha comprovat que es va produir una reducció 
de la freqüència de nounats amb baix pes i un augment de la mitjana de pes 
quan la quantia del complement es va incrementar notablement en el cas de les 
mares solteres amb un nivell educatiu baix. Encara que la identificació d’aquest 
fet és complexa, alguns d’aquests estudis sostenen que l’augment de la quantia 
del complement té com a conseqüència que hi hagi una atenció més bona en la 
fase prenatal. 

3.2. Els complements salarials britànics
El Regne Unit té una llarga tradició en el desenvolupament de prestacions per mi-
llorar la situació dels treballadors amb salaris baixos. A l’inici dels anys setanta, el 
Family Income Support es va incorporar al sistema de prestacions i impostos amb 
l’objectiu de reduir la pobresa entre famílies treballadores amb fills i amb ingres-
sos baixos, i moltes d’aquestes llars eren monoparentals. A la fi dels anys vuitan-
ta, el Family Income Support va ser substituït pel Family Credit, que va introduir 
alguns canvis en l’esquema i en la generositat de la prestació. El disseny del nou 
instrument consistia, bàsicament, en una prestació subjecta a la comprovació de 
recursos per a famílies amb fills dependents en les quals almenys un dels adults 
treballés 24 hores a la setmana. Aquest nombre d’hores setmanals treballades es 
va reduir, posteriorment, de 24 a 16 hores.. 
A la fi dels anys noranta, el Family Credit va ser substituït pel Working Families’ 
Tax Credit, que, al seu torn, l’any 2003 va ser reemplaçat pel Child Tax Credit i 
el Working Tax Credit. Es va decidir dividir la prestació en dues parts diferents: 
la primera tenia en compte les característiques individuals i el nombre de fills 
dependents, i la segona, algunes característiques relacionades amb l’activitat. El 
Working Tax Credit era, doncs, un complement per als salaris baixos dels treballa-
dors més grans de 25 anys per compte d’altri o per compte propi que treballaven, 
almenys, 30 hores setmanals. Aquest requisit d’hores es reduïa en les situacions 
de discapacitat o en famílies amb fills dependents. El Child Tax Credit era una 
prestació per a famílies amb fills dependents per a la qual no s’exigia com a con-
dició que els pares estiguessin treballant. A diferència de l’EITC, el Working Tax 
Credit, igual que els complements salarials anteriors, no establia una primera fase 
d’augment progressiu de la prestació. L’elegibilitat depenia de les hores treballa-
des, de la renda de la llar i de la presència de fills dependents.
El nombre d’unitats beneficiàries es va incrementar força després de la intro-
ducció del Working Families’ Tax Credit, i ho va continuar fent anys després pels 
augments en la quantitat de la prestació. Malgrat això, alguns estudis destaquen 
que els nivells d’accés al programa dels beneficiaris potencials no van arribar a 
assolir els nivells d’altres prestacions del sistema. Poc abans de la crisi, rebien el 
Working Tax Credit una mica menys de dos milions de famílies, de les quals, apro-
ximadament, tres quartes parts tenien fills dependents, mentre que cinc milions 
de famílies amb fills rebien el Child Tax Credit i unes altres 600.000 famílies amb 
nens rebien el mateix grau de suport per mitjà de les prestacions per a persones 
que no treballaven.
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L’any 2013 es va dur a terme una última reforma dels complements salarials, dins 
d’una profunda transformació del sistema britànic de prestacions socials. Aquest 
any es va iniciar un procés –que es desenvoluparà gradualment fins al 2023– el 
tret principal del qual és la unificació del sistema de garantia d’ingressos. L’Uni-
versal Credit representa un canvi substancial respecte del sistema anterior, ja que 
reemplaça en una única prestació diversos programes previs –Child Tax Credit, 
Housing Benefit, Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income-re-
lated Employment and Support Allowance i Working Tax Credit–, a fi de donar una 
protecció més unificada, tant als beneficiaris amb ocupació com als qui es troben 
fora del mercat de treball. 
Aquesta reforma ha estat objecte de crítiques profundes, sobretot per les retalla-
des de les prestacions que van acompanyar el procés de reforma i les condicions 
tan exigents que estableix per al cobrament, que han posat en dubte la capacitat 
del nou sistema d’assolir l’objectiu de reduir més la pobresa. A més a més, com 
han assenyalat diferents autors, la predicció de menys costos per l’hipotètic aug-
ment de l’eficiència del sistema que va inspirar la reforma no s’ha ajustat a la 
realitat; al contrari, aquest desajust ha fet palesa la complexitat que comporta 
modelitzar un canvi de tanta importància, juntament amb les dificultats per anti-
cipar el possible comportament dels beneficiaris com a resposta als canvis en els 
incentius laborals i a l’augment d’exigències de condicionalitat.
La successió de diferents esquemes i la tendència cap a la definició d’un sistema 
cada vegada més simplificat han fet que els complements salarials britànics hagin 
rebut una atenció destacada per part d’analistes i de decisors públics. En general, 
hi ha un consens important a l’hora de valorar-ne els resultats en termes similars 
als de l’EITC dels Estats Units, amb un impacte positiu sobre l’ocupació i un efecte 
reductor de la incidència de la pobresa. Així i tot, diversos estudis han assenyalat 
també que el fet que la comprovació de recursos es faci prenent com a referència 
la renda de la llar augmenta els desincentius entre els segons perceptors, que 
generalment són dones. 
Els efectes positius sobre l’ús dels esquemes successius estan estretament rela-
cionats amb l’augment de les quanties. Aquest resultat, que ja es va trobar per al 
Family Credit, es va fer encara més evident amb la posada en marxa del Working 
Families’ Tax Credit, que va comportar un incentiu important per a la cerca d’ocu-
pació, en comparació amb la situació prèvia a la seva introducció. En relació amb 
els següents esquemes, la major part de les avaluacions evidencien que el Child 
Tax Credit tenia un impacte més gran que el Working Tax Credit sobre la reduc-
ció de la pobresa, però aquest generava més incentius laborals. Un resultat com 
aquest revela les dificultats per poder conciliar els dos objectius mitjançant un 
sol instrument. 
Com en el cas de l’EITC i de gairebé qualsevol política, diferents estudis han 
trobat que l’impacte d’aquests esquemes variava segons les categories socioe-
conòmiques. Així, aquests complements comporten un incentiu més elevat per 
a les mares solteres, amb augments importants en l’ocupació de les famílies mo-
noparentals quan les quanties han incrementat. La principal explicació és que 
contribueixen al cost de la cura dels fills, cosa que permet que hi hagi més con-
ciliació entre les responsabilitats familiars i la feina. També s’ha confirmat que 
en les dones casades amb parelles que treballen aquests complements generen 
desincentius, tot i que la magnitud d’aquest efecte és petita.  
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Aquesta última deficiència es va intentar corregir la dècada passada, sobretot, 
procurant que no només hi hagués incentius perquè les persones desocupades 
s’incorporessin al mercat laboral, sinó augmentant també els incentius que pro-
movien que els que ja treballaven ho fessin durant més hores. A la pràctica, l’efec-
te era el contrari: hi va haver un augment dels treballadors a temps parcial amb 
una jornada setmanal de 16 hores o més. En el disseny del Working Tax Credit, es 
van tenir en compte les hores de feina setmanals per al càlcul de la prestació, a fi 
d’augmentar el nombre d’hores treballades.
Pel que fa als efectes redistributius dels diferents esquemes, l’evidència coneguda 
mostra que, des de finals dels anys noranta, l’augment del nombre de treballadors 
amb salaris baixos que accedien a aquests complements va fer que aquests com-
plements es convertissin en instruments redistributius de notable importància. 
La introducció del Working Families’ Tax Credit, que va augmentar sensiblement 
la capacitat redistributiva de l’esquema anterior, va ser especialment destacada. 
Els grups amb rendes baixes van ser els més beneficiats dins de la distribució –
amb l’excepció del decil més pobre–, mentre que en els percentils més alts no hi 
va haver grans modificacions de la renda. Diversos treballs mostren també una 
contribució important en la reducció de la pobresa, especialment a les llars amb 
fills dependents. 
Com en el cas de l’EITC, també s’han avaluat alguns aspectes relacionats amb la 
gestió d’aquests programes. Fins a la reforma recent, eren gestionats per l’HM Re-
venue and Customs Office (Inland Revenue), i els ocupadors eren els responsables 
del pagament de les deduccions a través de les nòmines. El fet que el pagament 
es vehiculés a través de les nòmines mensuals era també una manera de reforçar 
el missatge «en pro del treball» que tenien els complements salarials. Així i tot, els 
ocupadors han criticat recurrentment les dificultats que hi havia per a una gestió 
adequada dels complements. Els estudis disponibles evidencien que, si bé a les 
grans empreses la gestió sol ser eficaç, a les petites empreses no passa el mateix, 
ja que tenen dificultats freqüents per al pagament correcte de les deduccions. 
Altres treballs emfatitzen diferents problemes de gestió, com ara l’existència de 
sobrepagaments –en gairebé un terç dels casos– davant les dificultats del siste-
ma per tal de respondre ràpidament als canvis en les circumstàncies familiars. 
Això generava nivells de reemborsaments i sancions elevats, que podien arribar 
a comportar importants dificultats financeres per a les famílies amb ingressos 
baixos. En general, la llarga experiència del Regne Unit en el desenvolupament 
de complements salarials mostra la dificultat per trobar un compromís adequat 
entre la senzillesa administrativa i una estructura d’incentius adequada dins del 
programa. 
És interessant comparar els resultats dels programes britànics de complements 
salarials amb els de l’EITC dels Estats Units. En la discussió sobre aquestes figu-
res, sovint es defensa que s’implanti en un país una experiència que ha funcionat 
adequadament en un altre. No obstant això, les característiques pròpies de cada 
país, amb mercats de treball i estructures demogràfiques pròpies, i una diversitat 
en la composició dels sistemes d’impostos i de prestacions, fan que una mateixa 
política no tingui efectes iguals en dues societats diferents. Encara que els objec-
tius d’aquests programes als Estats Units i al Regne Unit són molt similars –reduir 
la pobresa i la dependència d’un altre tipus de prestacions per a les famílies amb 
ingressos baixos i, alhora, generar incentius perquè augmenti la participació la-
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boral–, els efectes estimats no són iguals, malgrat que les condicions d’accés sí 
que ho són.
Hi ha diversos treballs que han comparat l’eficàcia dels complements en tots dos 
països, i la conclusió és que, en el cas del Regne Unit, si no existissin, la trampa 
de la desocupació en les famílies amb ingressos baixos seria molt important, 
mentre que als Estats Units la situació no seria tan greu. Això no obstant, un re-
sultat comú és que els complements salarials generen importants incentius per a 
la incorporació al mercat laboral, encara que l’augment de les hores treballades 
es pot considerar petit.
En qualsevol cas, establir comparacions és difícil per diverses raons. En general, 
el coneixement de l’efecte conjunt dels complements amb altres prestacions no 
vinculades a l’ocupació és molt limitat. D’altra banda, encara que els objectius 
siguin semblants en tots dos països, hi ha diferències importants en el mètode 
de càlcul de les quanties i en els procediments de pagament, la qual cosa afecta 
els incentius laborals i la dinàmica del mercat de treball. No podem esperar les 
mateixes respostes en el cas d’un complement que es paga anualment que en el 
d’un altre que es paga quinzenalment o mensualment. A la pràctica, mentre que 
alguns treballs confirmen que als Estats Units, a la dècada dels noranta, una part 
important del dràstic augment de la participació laboral de les famílies monopa-
rentals amb un nivell educatiu baix es va atribuir a l’augment de la generositat 
de l’EITC, l’efecte de reformes aparentment semblants al Regne Unit sembla que 
va ser inferior. Les raons d’aquesta diferència poden ser diverses, però destaquen, 
sobretot, les interaccions dels complements britànics amb altres prestacions sub-
jectes a la comprovació de recursos, el volum més elevat de parelles sense feina 
amb fills dependents al Regne Unit, la incidència més alta al Regne Unit del sis-
tema de prestacions socials en la renda dels pares que no treballen i la fortalesa 
més gran de les etapes expansives als Estats Units.
No és estrany, doncs, que l’augment de les quanties dels complements salarials 
al Regne Unit als anys vuitanta i noranta, que cercaven, entre altres objectius, 
d’augmentar significativament l’ocupació de les famílies monoparentals i de les 
parelles sense feina, no es traduïssin en taxes d’ocupació més altes en el cas de les 
dones solteres amb fills i que es mantinguessin baixes en relació amb altres grups 
de població. En canvi, ampliacions semblants de l’EITC als Estats Units durant el 
mateix període sí que van donar lloc a un gran augment en les taxes d’ocupació 
de les mares solteres. 
Aquesta divergència posa en relleu la necessitat de tenir en compte una realitat 
més complexa que la que sovint sembla que s’infereixi de les propostes que volen 
extrapolar automàticament l’èxit d’algunes polítiques d’altres països per imple-
mentar-les en realitats diferents. Els autors que han intentat identificar les raons 
de la diferència en els resultats dels dos països assenyalen, de fet, que l’impacte 
dels complements és menor al Regne Unit per l’efecte que tenen altres elements 
del sistema d’impostos i de prestacions en el qual s’integren. A més, els diferents 
moments de més augment de les quanties de l’EITC coincideixen amb reduccions 
de les prestacions destinades a les persones i a les famílies que estan fora del 
mercat laboral, cosa que no va succeir al Regne Unit. Allà, per contra, aquestes 
prestacions van mantenir els nivells de generositat que ja tenien –i en alguns 
casos fins i tot van augmentar-los–, al mateix temps que es potenciaven els com-
plements salarials. 
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3.3. Altres experiències 
Com ja hem indicat abans, a més dels Estats Units i del Regne Unit, hi ha diver-
sos països que han incorporat algun tipus de complement salarial al seu sistema 
d’impostos i de prestacions socials. Es tracta, però, de programes en els quals 
el volum de recursos invertit és menor i en què aquesta figura té un paper més 
secundari. Els mercats de treball dels països revisats fins ara –molt poc regulats– 
es caracteritzen per un volum més elevat de treballadors amb salaris baixos, fet 
que fa més necessària la posada en marxa d’instruments que facin augmentar les 
rendes d’àmplies capes de la població ocupada.
França és un dels països europeus que disposa d’un instrument d’aquestes carac-
terístiques. El més important ha estat la Prime Pour l’Emploi. Creada l’any 2001, 
el seu principal objectiu ha estat reduir la trampa de la desocupació. Com en el 
cas dels esquemes revisats anteriorment, la seva creació respon al doble objectiu 
de fer augmentar la renda disponible de les persones amb salaris baixos i reduir 
la pobresa, d’una banda, i d’incrementar els incentius perquè augmenti la par-
ticipació laboral, de l’altra. Tanmateix, pel que fa al disseny, es diferencia dels 
programes anglosaxons en diversos aspectes. El primer, molt rellevant, és que es 
tracta d’una prestació individual i no familiar, com en la majoria dels programes 
revisats. En segon lloc, la quantia de la prestació és petita en comparació amb la 
dels complements salarials anglosaxons. Es tracta, en qualsevol cas, d’un progra-
ma amb una incidència important en el conjunt de la població treballadora, que 
ha arribat a tenir prop de nou milions de beneficiaris. L’any 2016, la Prime Pour 
l’Emploi es va fusionar amb el Revenu de Solidarité Active, que era el programa as-
sistencial més important del sistema, fusió que va donar forma a un nou esquema 
(Prime d’Activité).
Encara que el nombre d’estudis que han volgut avaluar els efectes d’aquest com-
plement és molt inferior a l’ampli conjunt de treballs existents sobre els dos casos 
anteriors, hi ha estimacions sobre els efectes d’aquest programa. En general, les 
avaluacions disponibles, basades majoritàriament en exercicis de simulació ex 
ante utilitzant dades fiscals, conclouen que els efectes de la Prime Pour l’Em-
ploi sobre l’ocupació són limitats, amb la creació de determinats incentius per a 
l’ocupació en el cas de les persones que estan fora del mercat laboral, però que 
esdevenen desincentius en el cas de les dones casades el cònjuge de les quals 
també té dret a rebre la prestació. Estimacions més concretes xifren en un 0,4%, 
aproximadament, l’efecte positiu en l’ocupació femenina.
Altres països europeus també tenen complements salarials. En general, a diferèn-
cia dels països anglosaxons, que han desenvolupat programes de tipus familiar, 
es tracta de complements individuals, amb els avantatges i els inconvenients que 
té aquesta opció. Els resultats també s’han avaluat des d’una perspectiva princi-
palment ex ante, simulant els possibles resultats a partir de diferents escenaris de 
polítiques; en molts casos, fent comparacions entre països. Alguns treballs han si-
mulat els efectes que tindria incorporar un complement com el britànic al sistema 
d’impostos i de prestacions d’altres països com ara Finlàndia, França i Alemanya, 
que tenen sistemes de protecció social i mercats de treball diferents. Els resul-
tats semblen indicar que, si bé els efectes distributius serien positius, la creació 
d’incentius laborals seria molt més dubtosa, amb la possibilitat que apareguessin 
efectes no desitjats. L’activitat es reduiria a les dones en els tres països, especial-
ment a França, on la resposta de l’oferta laboral és més baixa que a Finlàndia i 
Alemanya, i el guany net que obtenen per treballar els segons perceptors és baix. 
Com en altres països nòrdics, els limitats resultats per a Finlàndia s’expliquen, 
en part, per les altes taxes de participació laboral femenina. Això no vol dir que 



147Els complements salarials i la garantia d’ingressos: possibilitats i límits 

els complements salarials hagin estat una opció rebutjada per aquests països. El 
complement salarial suec, amb un nom molt semblant a l’EITC dels Estats Units, 
adopta la forma d’una deducció de l’impost sobre la renda pagat tant pels assa-
lariats com pels treballadors per compte propi. Pren com a referència la persona 
i no la llar, i la diferència principal respecte dels programes revisats fins ara és 
que l’objectiu és millorar els incentius laborals i no pas la pobresa. Un altre tret 
distintiu és que no hi ha una etapa en què es va reduint la quantia rebuda amb 
l’objectiu d’evitar possibles reduccions en les hores treballades dels que ja tenen 
feina, com hem pogut veure en la revisió d’altres països. La contrapartida és que 
els costos pressupostaris són molt alts (2,4% del PIB). Algunes estimacions que 
s’han fet sobre els resultats d’aquest programa, centrades en les mares solteres, 
palesen que el fet d’eliminar l’última fase de reducció progressiva de la quantia fa 
que la participació laboral augmenti més que en el cas dels Estats Units. 
Pel que fa als països mediterranis, els complements salarials tenen molt poca tra-
dició. A Itàlia hi ha una figura relativament modesta (0,5% del PIB). És de caràc-
ter individual, el nivell màxim del complement és inferior a 100 euros mensuals 
per a treballadors que guanyen menys de 24.000 euros a l’any, i el percentatge de 
reducció progressiva és del 48%. La majoria de les avaluacions dels complements 
salarials a Itàlia s’han fet, sobretot, mitjançant exercicis de microsimulació. Tot i 
que no hi ha gaires treballs disponibles, els que hi ha tornen a indicar que subs-
tituir la deducció existent per a persones dependents per un complement salarial 
familiar faria augmentar l’oferta laboral femenina en tres punts percentuals de 
mitjana, i encara més en el cas de les dones casades. Els efectes sobre l’oferta de 
treball de les seves parelles, en canvi, serien negatius però modestos, i l’impacte 
redistributiu seria positiu. 

4. La realitat espanyola 
A diferència del conjunt d’experiències revisades fins ara, la tradició espanyola en 
l’àmbit dels complements salarials és molt limitada. Des de la perspectiva de les 
polítiques actives d’ocupació, tal com passa en la major part dels països medite-
rranis, destaca que no s’han destinat, principalment, a persones que ja tenen un 
lloc de treball, sinó que s’han adreçat, fonamentalment, a millorar l’ocupabilitat 
dels joves i d’altres col·lectius afectats per l’ocupació. Des de la perspectiva de la 
intervenció pública, el mecanisme tradicional de suport a les famílies amb fills 
ha estat la política de reduccions de la base imposable (els anomenats mínims 
familiars), que des de la reforma del 2007 es van transformar en deduccions a la 
quota, i les prestacions per fill a càrrec, que cobren un gran nombre de famílies, 
però que consisteixen en una quantia molt baixa. 
A més, hi ha algunes prestacions regionals per a famílies amb rendes baixes, a 
banda d’alguns dels programes autonòmics de rendes mínimes, en els quals la 
garantia d’ingressos també cobreix els treballadors amb salaris insuficients. Les 
poques estimacions que s’han fet dels programes més desenvolupats d’aquest es-
quema de garantia d’ingressos indiquen que contribueixen a reduir la pobresa 
sense crear desincentius que endarrereixin la sortida a l’ocupació.
Una de les poques figures que ajunten la condició d’estar treballant i tenir fills 
dependents (menors de 3 anys) és la política de deducció de 100 euros per ma-
ternitat, que consisteix en un benefici fiscal per a les mares treballadores amb 
fills menors de 3 anys. Les dones tenen dret a rebre 1.200 euros anuals, si fan 
la declaració d’IRPF, o 100 euros al mes, si se sol·licita com una prestació lliure 
d’impostos. Si hi ha més d’un fill que dona dret a la deducció, la quantitat final 
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es multiplica pel nombre de fills. En tots dos casos, és obligatori estar treballant 
i cotitzar a la Seguretat Social, i la quantitat rebuda, en cas de cotitzar menys de 
100 euros mensuals o 1.200 anuals, es restringeix al que s’hagi cotitzat.
Aquest benefici fiscal es va introduir per primera vegada per a les dones tre-
balladores amb fills menors de 3 anys que es poguessin aplicar el mínim per 
descendents, tant per a assalariades com per a treballadores per compte propi, 
i l’adopció també atorgava dret a rebre-la durant els tres anys següents a l’aco-
lliment oficial, independentment de l’edat del fill. Des d’aleshores, el nombre 
de beneficiàries ha anat augmentant, fins a arribar a una xifra màxima de més 
de 850.000 dones. Poder gestionar els pagaments amb l’Agència Tributària mit-
jançant les declaracions d’IRPF ha fet que aquesta prestació sigui una de les que 
mostra més participació respecte d’altres polítiques familiars gestionades per les 
administracions regionals.
Existeixen algunes avaluacions de la deducció per maternitat. En general, s’ha 
interpretat com una mesura poc distributiva pel fet que totes les dones que co-
titzen un mínim de 100 euros al mes tenen dret a rebre-la, al marge del salari 
que tinguin, mentre que la quantia no sembla que incentivi l’ocupació. Segons 
les memòries que publica anualment l’Administració Tributària, la mitjana de de-
ducció és inferior al màxim, la qual cosa indica que moltes dones no van generar 
el dret a rebre la quantia màxima perquè treballaven a temps complet, però amb 
sous baixos, o bé perquè amb sous mitjans-alts treballaven de manera parcial.
Alguns estudis van anticipar que aquesta deducció tindria efectes positius en 
la participació laboral pel fet de suavitzar l’impacte negatiu que té l’estructura 
de l’IRPF en la participació laboral de les dones, atès que ofereix un tractament 
favorable per mitjà de la declaració conjunta a les famílies en les quals un dels 
cònjuges no treballa. Tanmateix, la majoria de les simulacions que s’han fet no 
troben un efecte positiu prou significatiu.
Alguns autors han proposat com a alternativa reemplaçar aquesta deducció per 
un complement salarial i dedicar els recursos actuals a aquest esquema nou. Aya-
la i Paniagua (2019) han avaluat el possible impacte d’aquesta proposta a través 
d’un model de microsimulació que incorpora canvis en l’oferta de treball. En els 
seus supòsits, per cada fill menor de 3 anys, es rebria una quantitat que variaria 
en funció del salari de la dona. Si el salari fos inferior a 300 euros, rebria un 
percentatge d’aquesta quantitat. Si fos salari d’entre 300 i 700 euros, la quantitat 
que rebria seria constant i igual a 320 euros. Entre 700 i 1.000 euros, s’aplicaria 
una taxa de descompte, i, finalment, a partir de 1.000 euros, deixaria de rebre la 
prestació. 
Els resultats indiquen que aquesta reforma –que no tindria costos pressuposta-
ris, ja que ajustaria les quantitats i els diferents paràmetres als recursos invertits 
actualment en la deducció esmentada– podria millorar les transicions des de la 
inactivitat a la participació laboral, i reduir la pobresa moderada, sobretot la més 
severa, encara que augmentaria l’ocupació a temps parcial entre els que abans 
treballaven a temps complet. Així i tot, perquè aquests guanys d’eficiència i equi-
tat es poguessin dur a terme, hi hauria d’haver un augment molt important de la 
contractació per part dels ocupadors. Sense canvis des de la banda de la deman-
da, aquests efectes redistributius amb prou feines es produirien.
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5. Conclusions
Durant les dues últimes dècades, diversos països han incorporat als seus sistemes 
d’impostos i de prestacions alguna mena de complement salarial amb l’objectiu 
de millorar tant la renda dels treballadors amb salaris baixos, i reduir així la po-
bresa creixent d’aquest col·lectiu, com la seva participació laboral. De la revisió 
que s’ha portat a terme es poden extreure algunes conclusions per valorar els 
resultats possibles de la implantació d’instruments amb aquestes característiques. 
Les experiències de diferents països, sobretot els anglosaxons, indiquen que, en 
determinades condicions, aquests complements poden produir efectes nets po-
sitius sobre la participació laboral i una reducció de la incidència de la pobresa.
Això no obstant, de l’evidència disponible fins ara es desprèn també que hi ha 
determinades característiques d’aquests programes que poden provocar efectes 
contradictoris. Quan se’n determina el disseny, resulta especialment rellevant la 
introducció d’incentius que produeixin un efecte global positiu, atesa l’aparició 
recurrent de desincentius en els segons perceptors de renda i una més alta sen-
sibilitat, pel que fa als canvis en la participació laboral, d’alguns col·lectius que 
pertanyen al segment de salaris baixos, com ara les dones amb fills petits. De 
la mateixa manera, també és important ajustar-ne el disseny –especialment, la 
decisió sobre si es defineix en funció de la persona o de les famílies– a les carac-
terístiques de la població potencialment receptora de la prestació.
De l’anàlisi realitzada es pot deduir, en termes generals, que no hi ha un únic dis-
seny òptim d’aquests instruments que permeti anticipar l’èxit de la seva implan-
tació, encara que és possible identificar-ne alguns elements o característiques que 
han contribuït a la consecució dels dos objectius que hem esmentat en alguns 
països. Des de la perspectiva de l’objectiu de millora de la participació laboral, 
és possible aïllar els principals trets que diferencien els diversos resultats d’incre-
ment de les hores treballades i d’augment de les transicions des de la desocupació 
o la inactivitat cap a la recerca de feina. Els complements salarials més estesos 
han posat més èmfasi en el segon objectiu, la qual cosa permet disposar d’un es-
quema general que n’afavoreix la consecució. En aquest esquema, la quantitat del 
complement varia segons com es modifica el salari brut en tres etapes diferents: 
una primera etapa, en què la prestació creix amb el nombre d’hores treballades; 
una segona, en la qual es rep l’import màxim de la prestació, i una tercera, en la 
qual la quantia es va reduint fins que, quan s’aconsegueix un nivell salarial consi-
derat suficient, s’elimina. Des d’aquest esquema bàsic, es poden definir diferents 
opcions relacionades amb la generositat del sistema, com ara les corresponents a 
la velocitat a la qual la prestació es comença o es deixa de rebre, la quantia màxi-
ma, com es complementa amb altres prestacions familiars o una àmplia varietat 
d’aspectes relacionats amb la gestió.
Aquesta varietat d’elements fa que no resulti estrany que l’èxit d’aquests comple-
ments hagi estat desigual fins i tot entre els països amb més tradició pel que fa 
al desenvolupament d’aquests instruments. Als Estats Units, un dels indrets on 
tenen més importància, l’impacte ha estat notable, tant pel que fa a la resposta 
de l’oferta laboral –amb un nombre important de transicions de la inactivitat a 
l’ocupació, però sense canvis significatius en relació amb el nombre d’hores treba-
llades–, com a la reducció de la desigualtat i la pobresa de renda. S’han identificat 
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també millores en altres aspectes, com ara la reducció en els costos d’adminis-
tració en comparació amb altres programes, o fins i tot millores en determinats 
aspectes del benestar de les llars, com ara els associats a la salut i al benestar 
psicològic. Al Regne Unit, en canvi, amb un esquema semblant, els resultats sobre 
la participació laboral han estat més modestos i s’han generat alguns desincentius 
per a determinats col·lectius. Així i tot, ha tingut un impacte redistributiu prou 
important, amb guanys significatius en els estrats amb rendes més baixes.
Aquests resultats poden ser importants per a un país com Espanya, on les polí-
tiques d’aquesta mena gairebé no s’han desenvolupat. Les avaluacions d’alguns 
dels components del sistema actual d’impostos i de prestacions permeten antici-
par un possible efecte positiu en la incorporació al mercat laboral d’un nombre 
gens menyspreable de dones. Però els efectes globals d’un complement salarial no 
són evidents. Per tal que els possibles guanys d’eficiència i equitat derivats d’un 
complement salarial siguin possibles, hi hauria d’haver un augment molt impor-
tant de la contractació per part dels ocupadors. Sense canvis des d’aquesta banda 
de la demanda, els efectes redistributius gairebé no es notarien. A més, podria 
passar que hi hagués un aprofitament d’aquest tipus d’instruments per reduir els 
costos salarials i que s’imposés al sector públic que financés mitjançant aquests 
complements la bretxa que es produiria.
Aquestes dificultats i les diferències observades en els resultats dels complements 
salarials en diversos països, ens obliguen a tenir en compte una realitat més 
complexa que la que sembla inferir-se de les propostes partidàries d’extrapolar 
directament a altres països unes fórmules que han funcionat en realitats molt 
concretes. En el cas d’Espanya, un país en què la mitjana dels salaris i les presta-
cions familiars està molt per sota de la mitjana europea, una política d’aquestes 
característiques podria ser positiva. Tot i així, els efectes favorables que pugui 
tenir dependran de la implementació de mesures molt més àmplies. Plantejar un 
complement salarial com a única estratègia de millora, tant de les remuneracions 
com de la protecció social, podria no solament no reduir de manera substancial el 
problema de la desigualtat i dels salaris baixos, sinó tenir l’efecte contrari.  
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La quarta revolució tecnològica implica una sèrie de canvis en els modes 
de producció –i, per tant, en les relacions laborals– que exigeixen noves 
mesures de protecció social. Malgrat que no hi ha perspectives que hi hagi 
d’haver desocupació tecnològica, el canvi tecnològic sí que sembla causar un 
augment de la polarització salarial i de la desigualtat. Per això, i amb aquest 
horitzó, el debat sobre una renda bàsica universal ha cobrat interès tant en 
l’àmbit acadèmic com en el no acadèmic.

Destacats:
1. L’explicació de l’augment de la desigualtat ha de tenir en compte la  
 conjunció de tres factors: els canvis tecnològics i productius, el comerç  
 internacional i les institucions.
2. La polarització de l’ocupació és la causa de l’enorme desigualtat salarial.
3. El canvi tecnològic sembla que afavoreix una transferència de rendes  
 entre factors; és a dir, entre els treballadors i la resta dels factors  
 productius, com ara el capital.
4. La quarta revolució industrial obre davant nostre un futur incert que  
 afectarà les maneres d’organitzar el treball, els tipus de feines, l’educació,  
 la desigualtat i les relacions entre les persones.
5. S’han començat a prendre en consideració de manera seriosa les  
 propostes que volen aprofundir en la possibilitat d’implementar,  
 mitjançant transferències públiques, complements als ingressos de les  
 persones més desafavorides pel canvi tecnològic. Al costat de les rendes  
 mínimes d’inserció, o rendes complementàries condicionades o de  
 garantia d’ingressos, assistim a la irrupció d’un debat sobre la possibilitat  
 d’aplicar una renda bàsica universal.

Canvi tecnològic  
i renda bàsica8
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1. Introducció
En començar el 2008, era més que evident que la gran majoria dels països occiden-
tals haurien d’afrontar una de les recessions més intenses que coneixem. L’enorme 
augment de la demanda interna que hi havia hagut els anys anteriors, motivat 
principalment per la inversió immobiliària i el consum de béns durables, s’havia 
finançat gràcies a economies com la de la Xina i les d’altres països del sud-est asià-
tic o de l’Europa central, que en aquell moment eren estalviadores netes. En el cas 
d’Europa, l’euro, gran catalitzador de totes les economies que s’hi havien adherit 
uns anys abans, va facilitar, per diverses raons, que els fluxos de capital de les eco-
nomies centreeuropees anessin a parar cap a les del sud, deutores netes. Els anys 
previs a la crisi, als Estats Units es va produir un fenomen semblant, tot i que amb 
característiques pròpies i fets diferenciats. En aquest cas, la Xina va fer el paper 
d’Alemanya, i el dòlar i el seu sistema financer global van fer d’euro.
Els grans problemes de la crisi econòmica, però, no van ser només l’augment de 
la desocupació i la caiguda de l’activitat productiva. La desigualtat i, més con-
cretament, l’increment generalitzat d’aquesta variable en moltes economies, es va 
convertir, com feia molt de temps que no passava, en l’epicentre de molts debats. 
L’augment de la desigualtat salarial i entre els ingressos per càpita va fer créixer 
el descontentament en molts països, i, en alguns casos, posicionaments polítics i 
econòmics que abans eren moderats es van radicalitzar.
Així i tot, considerar que la crisi és l’únic factor causant d’aquest augment de la 
desigualtat és difícil, per no dir que és del tot impossible. Creure que hi ha una 
sola causa aïllada pot generar reflexions errònies sobre les polítiques més ade-
quades per solucionar o evitar aquest problema. Les crisis acostumen a deixar al 
descobert tendències que es produeixen a capes menys superficials de l’activitat 
econòmica, però els cicles econòmics en cap cas les determinen ni tampoc per-
meten explicar-les. Solen respondre, més aviat, a les derives basades en els fona-
ments econòmics, productius i tecnològics de llarg termini, que acostumen a estar 
amagats durant un cert temps a causa de la lentitud del canvi. En els anys previs 
a la crisi, alguns d’aquests canvis es van anar gestant lluny de la mirada d’aquells 
que gaudien dels beneficis de l’expansió econòmica. A partir del 2009, però, quan 
aquella última expansió es va frenar i els índexs de creixement es van capgirar, les 
tendències que estaven al dessota van quedar al descobert.

2. Desigualtat salarial
Són força abundants els treballs que mostren que la desigualtat salarial, des del 
final dels anys setanta del segle xx i fins ben enllà de la dècada dels noranta, va 
augmentar a molts països (Milanovic, 2016). Aquesta evolució és significativa, ja 
que, des del final de la segona guerra mundial fins aleshores, la desigualtat havia 
disminuït, però, en canvi, en aquells anys l’evolució del passat recent es va invertir. 
Molts economistes es van posar a investigar les raons d’aquest canvi per satisfer 
l’enorme interès que suscitava. Com a conseqüència d’aquest nou focus d’atenció, 
es van generar treballs d’un interès cada vegada més gran, com ara el que van pu-
blicar l’any 1993 els economistes Chinhui Juhn, Kevin M. Murphy i Brooks Pierce. 
Avui podem situar aquell treball a l’origen de la literatura actual sobre desigualtat.
Des de l’inici, les explicacions sobre l’augment de la desigualtat –particularment als 
països anglosaxons, ja que és allà on aquesta anàlisi va començar amb més força– 
van ser principalment dues. D’una banda, Thomas Lemieux, David Card, Nicole 
Fortin i molts altres autors apuntaven que podria haver estat provocada per les 
reformes institucionals, sobretot al mercat de treball (Lemieux, 2011). Assenyala-
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ven, per exemple, que les causes principals podrien haver estat l’afebliment dels 
sindicats o la caiguda del salari mínim real. També esmentaven factors impositius, 
com ara els derivats de les anàlisis dels economistes Thomas Piketty i Emmanuel 
Saez. A aquesta línia de treballs, convindria afegir-hi també els de Daron Ace-
moglu, que el 2003 ja mostrava que les diferències en l’evolució de la desigualtat 
salarial al món es podrien explicar, en part, a causa de les diferències institucionals 
i el paper de l’estat (Acemoglu, 2003). Allà on aquest paper era més rellevant, les 
institucions ajudaven a reduir les diferències salarials, la qual cosa podria explicar 
l’heterogeneïtat entre països en aquesta qüestió. Els resultats d’aquesta anàlisi, per 
exemple, mostraven que els països amb un grau d’intervenció estatal més elevat i 
amb institucions laborals més potents haurien frenat amb èxit l’augment de la des-
igualtat per comparació a les economies amb un poder sindical o de les institucions 
més feble. En aquests últims casos és on s’observava un augment més gran de la 
desigualtat. Per sostenir aquesta hipòtesi, David Card, Francis Kramartz i Thomas 
Lemieux, per exemple, mostraven un resultat semblant al d’Acemoglu després de 
comparar l’evolució de la desigualtat amb dades dels Estats Units, el Canadà i 
França (Card et al., 1999).
D’altra banda, hi havia economistes que afirmaven, a partir d’evidències sòlides, 
que la causa de l’augment de la desigualtat podrien ser els canvis tecnològics. A 
aquest motiu caldria sumar-hi també les possibles conseqüències de la globalització 
(de la qual parlarem al final del capítol). Per a aquest grup d’economistes –entre 
els quals trobem David H. Autor, David Dorn, Lawrence Katz i Melyssa Kearny–, 
el principal fet que provoca l’augment de la desigualtat a llarg termini en una 
gran part d’aquestes economies és el canvi tecnològic, catalitzat per les forces del 
mercat. En aquest sentit, el comerç internacional contribuiria a aquest canvi en 
incrementar les transferències de capital i de tecnologia, tant en les inversions 
econòmiques com en la comercialització dels productes.

3. El paper de la tecnologia
Com podríem explicar l’augment de la desigualtat a partir dels canvis tecnològics? 
Per comprendre correctament el vincle que hi ha entre tots dos fenòmens, cal 
entendre l’efecte que tenen aquests canvis sobre la demanda relativa de treballadors.
Els avanços tecnològics –en particular, els que automatitzen les tasques dels 
treballadors– impliquen la substitució de certs treballadors per màquines noves 
–robots o programaris– que porten a terme una part o bé la totalitat de les tasques 
que abans feien aquests les persones. Quan totes les tasques corresponents a un 
lloc de treball les executa ja una màquina, el treballador que les feia és reemplaçat 
i traslladat. Condicionat per les habilitats que té, aquest empleat pot optar a 
una nova ocupació amb una remuneració diferent. Si les seves habilitats no són 
complementàries a la nova mena de capital que es comença a implementar en les 
activitats productives, és a dir, a la nova tecnologia, el treballador ha d’acceptar 
feines cada vegada més mal remunerades. En aquest cas, complementàries significa 
que totes dues –habilitats i tecnologia– són «mútuament necessàries». La raó 
de la davallada en la remuneració és doble. D’una banda, aquests treballadors 
engruixiran una oferta de treball que pressiona els salaris cada vegada més a 
la baixa. D’altra banda, com que finalment trobaran feina en ocupacions on la 
tecnologia no serà determinant, el seu increment de productivitat serà menor, i 
això evitarà o impedirà que el salari que perceben augmenti.
I, en el cas contrari, els treballadors que es puguin renovar o amb unes habilitats 
que els permetin conviure amb les màquines al seu lloc de treball tindran més 
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demanda i, per consegüent, estaran més ben remunerats. En la línia de la reflexió 
anterior, però, en aquest cas, per les raons contràries, la productivitat d’aquests 
treballadors millorarà i, per tant, la remuneració que percebran també serà més 
gran. En conseqüència, l’increment de la remuneració dels uns i la davallada de la 
dels altres crearà la primera força generadora de l’augment de la desigualtat (Autor 
et al., 2003).
En general, les habilitats complementàries de les noves tecnologies són més 
habituals entre els treballadors que definim com a «qualificats»; és a dir, els que 
disposen d’un bagatge més gran pel que fa a educació, formació i experiència. 
Contraposats amb aquests, hi ha els treballadors amb dèficits en relació amb les 
habilitats que el canvi tecnològic remunera; d’aquesta manera augmenta la bretxa 
salarial entre el que guanyen els primers i el que perceben els segons, i creix la 
desigualtat salarial.
El gràfic 1 mostra aquesta mateixa tendència als Estats Units des de l’inici de la 
dècada dels vuitanta. L’ocupació concentrada als extrems de la distribució salarial, 
mesurada a l’eix horitzontal, en detriment de l’ocupació en els trams salarials 
intermedis, mostra la tendència cap a la polarització de l’ocupació que provoca un 
augment de la desigualtat salarial.

Gràfic 1. Augment percentual de l’ocupació als Estats 
Units per nivell de salari, 1980-2002 
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Així i tot, tal com acostuma a ser habitual en aquesta mena de debats, el posiciona-
ment correcte, al final, és el de síntesi. Podríem explicar l’augment de la desigualtat 
a partir de la conjunció d’aquests tres factors: els canvis tecnològics i productius, 
el comerç internacional i les institucions. L’afebliment de les institucions laborals, 
juntament amb el fulgurant canvi tecnològic i un canvi important i acusat en els 
patrons comercials, tot plegat explica aquest fenomen. Tal com veurem més enda-
vant, la lluita contra la desigualtat només tindrà èxit si s’entenen bé les forces que 
la provoquen i el paper que tenen les institucions que la poden frenar.

3.1. Desigualtat salarial o desocupació tecnològica?
Els economistes Thor Berger i Carl B. Frey (2016) van dur a terme una important 
anàlisi sobre els efectes del canvi tecnològic en la desindustrialització dels països 
occidentals (de l’OCDE) i com pot incidir aquest canvi en el futur de l’ocupació. La 
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conclusió a la qual van arribar era simple: en el futur, el canvi tecnològic eliminarà 
una part considerable de les feines. D’entrada, això no sembla que sigui un feno-
men nou. Hi ha moltes evidències que mostren que el canvi tecnològic ha provocat 
al llarg de la història una pèrdua de llocs de treball a la indústria en moltes de les 
economies occidentals.
Aquesta pèrdua concreta d’ocupació, però, no implica necessàriament que, per a 
una part de la força laboral, hagi de desaparèixer una porció rellevant de les opor-
tunitats de feina. La desaparició de llocs de treball a la qual aquests autors fan 
referència correspondria, tal com ja va succeir en el passat, a una fase més en el 
context d’una nova reorganització del mercat laboral.
Per regla general, fins avui, l’automatització ha provocat la desaparició d’una part 
de l’anomenada ocupació rutinària, concentrada sobretot en el sector industrial. 
No és excepcional, doncs, que sigui justament aquest sector el que ha experimen-
tat, d’una banda, els increments més grans de productivitat, però, de l’altra, també 
l’augment més reduït pel que fa a l’ocupació total.
El problema és que les ocupacions rutinàries poden ser descrites com a feines de la 
«classe mitjana» salarial, ja que els ingressos que perceben els treballadors que les 
porten a terme es concentren en la part intermèdia de la distribució salarial. És per 
aquest motiu que, tradicionalment, els treballadors industrials han estat conside-
rats la «classe mitjana» dels treballadors.
Des de la dècada dels setanta, l’automatització d’aquesta mena de feines ha estat 
intensa. El caràcter rutinari de certes tasques i l’escala productiva d’algunes fàbri-
ques feien que l’ús de robots fos rendible, malgrat que aquesta transformació impli-
cava també que els propietaris havien de desemborsar molts diners. En sectors com 
ara els de l’automoció, les indústries químiques o l’envasament, entre d’altres, la 
mida de les empreses i les economies d’escala facilitaven la substitució d’ocupació. 
Com a conseqüència, a mesura que els robots entraven a les fàbriques, un nombre 
gens menyspreable de treballadors rutinaris les abandonaven.
Els treballadors que feien feines que ja havien estat amortitzades per les màqui-
nes es van acabar desplaçant cap a altres opcions laborals, i, en particular, cap 
a altres sectors productius. Aquest desplaçament ha tingut moltes conseqüències 
importants, entre les quals, però, no hi figura la pèrdua neta de llocs de treball. 
El que sí que s’observa és que aquest desplaçament ha provocat la concentració 
en diversos «guetos laborals» d’una part d’aquests treballadors, com també d’una 
proporció cada vegada més gran de les noves incorporacions al mercat de treball. 
Un d’aquests guetos, potser el més important, és el de les ocupacions del sector de 
serveis, que se sol caracteritzar pels salaris baixos.
Amb tot, també hi ha treballadors que han seguit una direcció diferent. Alguns dels 
treballadors expulsats d’ocupacions rutinàries i altres que accedien per primera 
vegada a un lloc de treball s’han pogut adaptar a feines per a les quals s’exigia que 
els empleats estiguessin qualificats i tinguessin la capacitat de treballar amb les 
màquines (robots o ordinadors). En aquests casos, les tasques que aquests treba-
lladors havien de portar a terme o bé no les podia fer cap robot ni cap màquina, o 
bé eren tasques que podien ser complementades amb les que feien les màquines. 
En conseqüència, el canvi tecnològic ha permès que aquests empleats hagin tingut 
l’opció d’experimentar com augmentava la seva remuneració a mesura que la tec-
nologia avançava.
El procés de polarització de l’ocupació, doncs, no és el resultat de l’aparició d’una 
desocupació tecnològica (no hi ha dades sobre aquest aspecte), sinó més aviat 
d’una polarització salarial evident, que, en els darrers trenta anys, ha estat habitual 
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en moltes economies, especialment la nord-americana. La conseqüència d’aquest 
procés no és la desocupació, sinó la desigualtat.
Què pot passar en el futur? Tot sembla indicar que aquesta tendència s’intensifi-
carà. Si la tecnologia implica la substitució contínua de llocs de treball rutinaris, 
el moviment de treballadors que acabem de descriure continuarà pressionant els 
salaris relatius que ofereixi el mercat en funció de l’evolució de l’oferta i la deman-
da relatives. La demanda d’aquests treballadors serà més o menys gran (en termes 
relatius) segons si ofereixen o no les habilitats que el mercat necessita. Als treba-
lladors que no tinguin les habilitats «preferides» d’un mercat laboral que requereix 
un aprofundiment en l’ús de les noves tecnologies, allò que els espera no és l’atur, 
sinó feines amb salaris baixos.
El treball de Berger i Frey, però, no és important només per aquesta anàlisi –que, de 
fet, ja resumien de manera exemplar en un treball previ Acemoglu i Autor (2011)–; 
el més rellevant és que mostra que, a diferència del que havia passat amb els can-
vis tecnològics anteriors, l’automatització actual no es limitarà només a l’ocupa-
ció rutinària industrial. En un futur no gaire llunyà, l’automatització mitjançant 
els robots i les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial –un concepte 
que inclou l’aprenentatge automàtic, l’aprenentatge profund o les dades massives–, 
farà que desapareguin moltes de les feines que actualment hi ha en el sector dels 
serveis, i en aquest cas ja no es tractarà d’ocupacions rutinàries, sinó de feines amb 
tasques basades en la identificació i l’explotació de patrons.
En aquest sentit, el treball del mateix Benedikt Frey –en aquesta ocasió amb Mi-
chael A. Osborne (2017)– intenta quantificar a aquest canvi. Per a aquests econo-
mistes, gairebé la meitat dels llocs de treball dels països occidentals estan en risc 
de desaparèixer o, si més no, de transformar-se. A parer seu, l’automatització no 
s’acarnissarà només amb les ocupacions industrials, ja que, contràriament al que 
havia passat durant les anteriors onades d’automatització, en aquest cas també 
estaran en perill feines que avui no es consideren amenaçades pel canvi tecnològic. 
Amb tot, Frey i Osborne argumenten que l’efecte que aquest fenomen pot tenir 
sobre les ocupacions del sector dels serveis pot ser diferent del que s’ha produït en 
les feines del sector de la indústria. Mentre que, a la indústria, els treballadors més 
afectats han estat els que tenien salaris intermedis, en el cas de les feines del sector 
dels serveis, els treballadors més perjudicats per les noves tecnologies seran els que 
perceben salaris més baixos.
I això no és tot. Tal com identifica Manuel Alejandro Hidalgo (2018), les noves 
tecnologies no seran l’única causa d’aquesta nova onada d’automatització. Una 
part de les feines industrials que encara no s’han automatitzat –perquè no resulta-
va rendible a causa del cost elevat de les primeres generacions de robots– s’auto-
matitzaran gràcies a l’important abaratiment de les màquines. La robotització de 
les tasques industrials ja no serà patrimoni exclusiu de les grans indústries, sinó 
que, gràcies a l’aparició de nous robots més barats i versàtils, es «democratitzarà» 
i s’ampliarà a tot el sector. Al mateix temps, el desenvolupament i l’abaratiment 
de sensors, com també la millora en la seguretat, permetran que els robots puguin 
«envair» amb molta més eficiència l’espai laboral i, d’aquesta manera, cada vegada 
s’aniran apropiant de més tasques noves. La segona onada d’automatització ja s’ha 
iniciat, i tindrà uns efectes semblants o encara més pronunciats que la primera.   

3.2. Desigualtat de rendes
La desigualtat, però, no augmentarà únicament entre els treballadors. El can-
vi tecnològic podria afavorir també una transferència de rendes entre factors; és 
a dir, entre els treballadors i els altres factors productius, com és ara el capital. 
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Certament, no podem afirmar que el canvi tecnològic és l’únic culpable d’aquesta 
tendència. Els nous patrons en el comerç internacional, per exemple –com a con-
seqüència de l’aparició de potències industrials i econòmiques com ara la Xina, el 
sud-est asiàtic o l’Índia–, o bé l’erosió de les institucions laborals, en part a causa 
de les noves formes d’ocupació, podrien explicar també la pèrdua salarial d’una 
proporció considerable dels treballadors occidentals.
En aquest sentit, en general, pràcticament en totes les economies desenvolupades 
observem que el flux de rendes que arriba a remunerar el factor treball és cada ve-
gada menor, en termes relatius, mentre que el de les rendes que es canalitzen cap a 
altres factors, com ara el capital, cada vegada és més elevat. Això pot provocar un 
augment encara més gran de la desigualtat salarial, i, d’aquesta manera, es poden 
intensificar les conseqüències ja analitzades que condemnen una quantitat conside-
rable de treballadors a una vida laboral amb ingressos molt baixos.
Tot i que les causes són diverses, podem trobar explicacions vinculades de manera 
directa o indirecta al canvi tecnològic. 
En primer lloc, la participació de noves menes de capital en la creació de valor, 
com són, precisament, aquelles en les quals se sustenta el canvi tecnològic. En 
aquest sentit, destaquen els anomenats actius intangibles, que tenen una presència 
creixent en la producció de les noves empreses. Aquests actius, igual que els que 
s’associen a la recerca i al desenvolupament, a les patents, als codis de programari, 
etc., tenen una importància cada dia més gran en l’actiu de les empreses; sobretot, 
en les que estan vinculades a les noves tecnologies (Perez-Orive i Caggese, 2017). 
El pes progressiu d’aquests actius té una sèrie de conseqüències rellevants; per 
exemple, la necessitat de dedicar una gran quantitat de recursos a mantenir-los. 
Cal invertir-hi i, sobretot, s’ha de pagar per desenvolupar-los. Per fer-ho, però, els 
models de negoci anteriors ja no són vàlids. La diferència entre invertir en una 
màquina física, amb capital tradicional, i invertir en un intangible és que aquesta 
darrera opció comporta un risc més elevat, i restringeix la possibilitat d’operacions 
financeres col·laterals, com ara aconseguir finançament a través de crèdits ban-
caris. Les empreses que realment volen desenvolupar aquests productes es veuen 
obligades a destinar cada vegada més fons propis a aquests processos de desenvo-
lupament, un fet que implica, necessàriament, una participació menor de la resta 
dels factors en la distribució dels seus ingressos.
Però no solament adquireix importància el pes de la despesa en actius intangibles 
nous, com ara els que s’associen a la recerca i el desenvolupament, o bé als pro-
gramaris. En segon lloc, també s’ha comprovat que augmenta la participació de les 
rendes en espècie com a mitjà de remuneració, especialment les despeses destina-
des a una formació que els canvis dràstics imposats pels avanços tecnològics cada 
vegada exigeixen més. D’aquestes despeses se n’apropien només uns treballadors 
determinats, i de cap manera no podem considerar-les part de la remuneració total 
dels empleats. En concret, incideixen en l’augment del valor del capital que pos-
seeixen aquests treballadors, i, si saben rendibilitzar-lo, en el futur poden arribar a 
obtenir remuneracions més elevades. A més, aquesta inversió se’n va amb aquests 
treballadors allà on ells vulguin endur-se-la, amb independència de si l’empresa 
que finança la formació la rendibilitza o no.
Els efectes de l’augment d’aquestes despeses en el pes de les rendes salarials i la 
desigualtat són diversos. D’una banda, pot exigir que la despesa destinada a altres 
«partides salarials» disminueixi. En aquest sentit, observem que el pagament de 
rendes salarials tradicionals cau en favor de les inversions en capital intangible. 
D’altra banda, pot provocar l’augment de la desigualtat, ja que, com més exigent 
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sigui el canvi tecnològic, més incentius hi haurà per intensificar aquestes inver-
sions, i això, a la vegada, incrementarà el valor del capital humà d’uns treballadors 
concrets per comparació al dels altres. Al final, tot plegat es redueix a una simple 
qüestió comptable, ja que, tot i que podríem considerar aquesta inversió com una 
remuneració, no es comptabilitza com a tal. Així, doncs, com que aquestes despe-
ses, a la pràctica, són salaris en espècie, però en termes comptables es consideren 
una inversió, podríem argumentar que una part de la caiguda del pes de la remu-
neració salarial és deguda a un artifici comptable.
En tercer lloc, sense que estigui tan relacionat amb el canvi tecnològic –tot i que, 
indirectament, hi trobem vincles importants–, també s’ha observat que altres ren-
des no salarials –com ara les associades a les immobiliàries– tenen un pes creixent 
en la distribució primària de la renda (Rognlie, 2016). En aquest cas, per posar-hi 
un exemple, podríem establir la relació amb el canvi tecnològic amb l’aparició de 
plataformes de lloguer que permeten rendibilitzar un actiu que, fins ara, només es 
podia aprofitar amb activitats tradicionals i menys rendibles.
En quart lloc –i, de nou, relacionat amb el canvi tecnològic–, podem identificar 
també l’augment de la concentració empresarial i de l’externalització de les activi-
tats productives com a causa probable de la caiguda de les rendes salarials.
Segons nombrosos estudis, en els darrers anys la concentració empresarial no ha 
deixat d’augmentar (Autor et al., 2017). Al gràfic 2, per exemple, podem observar 
de quina manera la variació del pes de l’ocupació de les empreses dels Estats Units, 
classificades segons la mida, entre els anys 1997 i 2014, només ha estat positiva a 
les grans empreses. 

Gràfic 2. Variació del pes de l’ocupació total de les empreses 
nord-americanes segons la grandària?, 1997-2014
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Les conseqüències de la concentració cada vegada més gran de l’activitat al mer-
cat laboral en grans corporacions empresarials s’han començat a conèixer a partir 
d’estudis recents. Mirat en positiu, l’augment de la mida mitjana de les empreses 
els permet pagar salaris més alts o remunerar els treballadors amb pagaments en 
espècie, per exemple en formació, tal com hem descrit abans. En aquestes corpora-
cions, gran part de la remuneració és assimilada com a augment del valor del ca-
pital humà, un fet que, a mitjà i a llarg termini, acaba repercutint en uns sous més 
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alts. Això podria generar un cercle virtuós per a les empreses, ja que invertir més en 
capital humà els permetria atreure els treballadors més ben qualificats d’entrada, 
la qual cosa, al final, fomentaria la polarització de les rendes salarials. En poques 
paraules, el talent atreu talent i fomenta la desigualtat.
En aquest sentit, s’ha demostrat que el gran augment de la desigualtat que hi ha ha-
gut els darrers anys podria ser una conseqüència de l’increment de les diferències 
salarials entre les empreses, més que no pas dins les empreses. Aquest increment 
no seria causat per un augment de la remuneració de determinades habilitats dels 
treballadors, sinó més aviat pel fet que creix la diferència de remuneració entre les 
empreses.
De nou, una de les principals explicacions que se solen donar sobre el poder cada 
vegada més gran que tenen les grans corporacions és el canvi tecnològic. En aquest 
cas, el canvi tecnològic, tal com es produeix en aquesta nova revolució tecnològica, 
atorga un avantatge comparatiu a les empreses que desenvolupen ràpidament tec-
nologies per millorar la productivitat. Aquestes diferències constitueixen una ba-
rrera d’entrada per a altres empreses, i es crea, així, un mercat parcialment captiu; 
en conseqüència, aquestes grans corporacions absorbeixen una part cada vegada 
més gran del conjunt de rendes. Així doncs, i malgrat que els treballadors empleats 
en aquestes corporacions percebin salaris més alts que els d’altres empreses, final-
ment el pes global de les rendes dels treballadors disminueix com a conseqüència 
de la caiguda relativa dels salaris de la gran majoria dels empleats.
Un altre factor que també incideix en l’augment de la desigualtat és l’externalit-
zació, una tendència que ja s’havia començat a observar des dels anys vuitanta, 
però que recentment ha adquirit nivells importants (Hidalgo, 2018). D’una banda, 
moltes empreses l’empren per eliminar les restriccions internes que poden provocar 
les associacions de treballadors. S’ha demostrat que la presència de sindicats forts a 
les grans corporacions implica que hi hagi un «premi social»; és a dir, un salari més 
alt per als treballadors, els quals, si no treballessin en aquella empresa, obtindrien 
una remuneració inferior. En aquest sentit, l’externalització, amb la subcontrac-
tació per portar a terme determinades tasques o serveis, implica un cost menor 
per a l’empresa, però també un augment de la desigualtat salarial. D’altra banda, 
l’externalització representa la transformació d’una força laboral per compte d’altri 
en una altra d’autònoma: empresaris amb molt pocs treballadors o fins i tot amb 
un únic empleat (ells mateixos o elles mateixes). Això motivaria una transferència 
de rendes des de l’«ocupació per compte d’altri» (remuneració de treballadors) cap 
a les rendes mixtes o d’empresaris. Així doncs, l’externalització podria explicar, 
parcialment, les dues tendències macroeconòmiques actuals: l’augment de la des-
igualtat i la caiguda del pes de les rendes dels treballadors.
L’externalització, però, no té efectes només en els salaris i la desigualtat, sinó també 
en les condicions laborals dels treballadors. La teoria de l’empresa argumenta que 
existeix per una raó: reduir o eliminar costos de transacció. És molt menys cos-
tós estructurar l’activitat productiva en organitzacions diferents que internalitzin 
o minimitzin els costos o els riscos de repetir diàriament una sèrie d’activitats i de 
relacions, tant si són comercials com laborals. També perquè aquestes organitza-
cions es constitueixen com a subjectes actius de relacions consolidades a través de 
contractes.
Potser és encara més rellevant el fet que les empreses tenen la funció d’esmorteir 
els riscos. Les empreses que tenen desenes o centenars de treballadors, compara-
des amb les empreses unipersonals o les microempreses, poden absorbir amb més 
facilitat uns vaivens financers o de demanda que la segona classe d’empreses, a 
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causa de la seva mida, per exemple, no podrien afrontar amb la mateixa eficiència. 
En conseqüència, les empreses grans i tradicionals fan possible que els riscos no 
únicament es redueixin per als inversors, sinó també per als treballadors. 
En el cas de les externalitzacions, com que l’empresa gran cedeix la responsabilitat 
a les empreses que subcontracta, aquest matalàs amortidor dels riscos s’afebleix. 
Sovint, com ja hem indicat, qui assumeix el risc és un mer treballador per compte 
propi, que fa d’empresari. O, simplement, no pot mantenir les mateixes condicions 
d’estabilitat a la seva empresa que si l’activitat s’hagués produït, per exemple, dins 
d’una gran corporació. En aquest cas, un mateix risc pot tenir una magnitud molt 
diferent en funció de si qui l’assumeix té o no la capacitat financera d’absorbir-lo. 
Una externalització profunda de l’activitat pot comportar un augment dels riscos 
a mitjà i a llarg termini, en particular per a les empreses petites i mitjanes, i, per 
tant, pot implicar també una reducció dels ingressos esperats per les activitats pro-
ductives. Això, evidentment, pot provocar no solament més desigualtat, sinó també 
més precarietat.
Una vegada més, encara que no n’és l’única causa, la reducció dels costos de tran-
sacció que pot provocar el canvi tecnològic explica aquest augment de l’externa-
lització d’activitats. Per tant, en aquest cas, també podríem relacionar el canvi tec-
nològic amb una precarietat laboral més elevada, i no solament amb un augment 
de la desigualtat o de la caiguda del pes de les rendes salarials. En conclusió, la 
desigualtat no es produeix només entre treballadors, sinó també entre factors, i 
això pot generar encara més tensions a les societats que pateixen aquests canvis.
Sigui per la raó que sigui, el cert és que, en les darreres dècades i en la major part 
dels països occidentals, el pes del factor treball en el conjunt de les rendes no ha fet 
més que disminuir. A banda de les grans raons –institucions més canvi tecnològic 
i globalització–, no se n’han de descartar d’altres; per exemple, l’augment del pes 
de la inversió immobiliària, l’amortització del capital fix a causa de la seva rotació i 
l’obsolescència, cada vegada més ràpides, o l’increment dels beneficis empresarials.
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Gràfic 3. Evolució del pes de les rendes salarials  
en el valor afegit. Diversos països (percentatge  
del valor agregat brut)
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En resum, el canvi tecnològic ha eixamplat la bretxa salarial entre els treballadors, 
que estan condicionats per les habilitats i la qualificació que tenen. Aquesta po-
larització, però, és només un dels efectes possibles que provoca l’augment de la 
desigualtat. El canvi tecnològic també genera altres transformacions que podrien 
haver afavorit l’augment de la desigualtat. És el cas de la creixent concentració 
del poder de mercat en determinades empreses –l’auge del corporativisme– o l’ex-
ternalització de les activitats productives. Actualment, hi ha força estudiosos que 
analitzen les conseqüències d’aquests canvis en relació amb la dispersió salarial i la 
precarietat laboral. Per descomptat a tots aquests fenòmens cal sumar-hi el fet que 
el capital, amb una vida útil cada vegada més curta, requereix una amortització 
cada vegada més gran, i que el pes dels intangibles en les empreses també creix.

3.3. Causes estructurals?
Les evidències anteriors sembla que vagin en contra del factor treball. D’una ban-
da, hi ha l’augment de les rendes, de les quals el factor capital s’apropia. De l’altra, 
l’increment de la precarietat laboral, juntament amb l’augment de la desigualtat 
entre els treballadors. A més a més, les investigacions indiquen que una gran part 
d’aquests canvis està determinada per causes que van més enllà de la simple crisi 
econòmica iniciada el 2008. Que aquesta evidència sigui comuna a molts països 
implica que hem de descartar que les reformes laborals siguin l’única causa d’una 
tendència així; en particular, a Espanya. És evident que hi ha diverses causes, i una 
d’aquestes, fins i tot potser la més rellevant, és el canvi tecnològic.
Acceptar aquesta possibilitat implica considerar que les causes d’aquests canvis són 
estructurals i no conjunturals. D’una banda el descens de les rendes salarials fa 
anys que es produeix en nombrosos països. De l’altra, l’augment de la desigualtat 
salarial i l’estancament dels salaris mitjans i –especialment– baixos tampoc sembla 
que sigui resultat de la crisi. Es tracta de fenòmens que ens acompanyen des de fa 
temps, i és difícil defensar que siguin conseqüència únicament de la crisi econòmi-
ca. En realitat, en la darrera dècada, la crisi ha intensificat una tendència que ja 
estava amagada en les anteriors.
Sobre la base d’aquestes anàlisis, no tan sols podem explicar el passat; també s’hi 
entreveu un futur ple d’incertesa. Com es desprèn en els apartats anteriors, els can-
vis estructurals són d’una magnitud enorme en molts països. I així mateix ha estat 
cada vegada que la humanitat s’ha enfrontat amb el que anomenem una «revolució 
industrial». Aquests canvis no solament modificaran la nostra manera de produir, 
sinó que també transformaran la manera que tenim de treballar, consumir, viure, 
formar-nos i relacionar-nos.
La quarta revolució industrial obre davant nostre un futur incert. La societat, en 
conjunt, mostra sobre aquesta qüestió un grau de preocupació indiscutiblement 
elevat, que es pot transformar en canvis més o menys rellevants en la manera que 
tenim de concebre’ns com a ens social. Tot quedarà afectat, si és que no ho està ja 
ara: les maneres d’organitzar el treball, els tipus de feines, l’educació, la política, la 
desigualtat, etc. Molt probablement, doncs, en aquest nou hàbitat social fins i tot 
les nostres relacions com a individus patiran modificacions rellevants.
Els grans canvis que es produiran amb la irrupció de la quarta revolució tecnolò-
gica, grosso modo i a tall de resum, són tres. Molts no són nous i van començar fa 
dècades, tot i que ara, després de deixar enrere la ressaca del boom econòmic del 
canvi de segle, és quan s’aprecien realment. D’altres encara són petits, però es po-
den intensificar en el futur. Tal vegada no s’acabaran de produir tal com s’espera, 
o bé tindran unes conseqüències diferents de les que es vaticinen, però aquesta 



Canvi tecnològic i renda bàsica164

incertesa no resta importància al fet que cal que ens n’ocupem. Aquests canvis són 
els següents:

1  Classe de feines. Les noves tecnologies modificaran de tal manera la classe de 
feines, que ens haurem d’acomiadar d’una gran part de les ocupacions tradi-
cionals que fins avui coneixem. Aquest pronòstic, però, no s’ha d’interpretar de 
manera estricta. No es tracta tant de saber quines seran les noves feines que hi 
haurà, com de conèixer com seran en el futur les feines que avui ja existeixen. 
És evident que, durant molts anys i per molt de temps, continuaran havent-hi 
metges. I també que hi haurà feines que faran treballadors amb remuneracions 
baixes. El que canviarà serà la manera com s’estructurarà la societat i com les 
empreses organitzaran els treballadors per tal d’obtenir la producció de determi-
nats béns i serveis.

 En aquest sentit, les tasques que faran els treballadors seran diferents. Algunes 
seran absorbides per les noves tecnologies, com ja passa ara amb la robotització 
o com succeirà amb la intel·ligència artificial. D’altres, simplement, es portaran 
a terme en àmbits diferents, com en el cas de l’externalització d’activitats, facili-
tada per la reducció que representa dels costos de transacció.

 El que importarà no seran els llocs de treball, sinó les tasques. Una de les con-
seqüències més rellevants del nou canvi tecnològic –i que rep menys atenció 
que, per exemple, els efectes de l’automatització en l’ocupació– és que les tas-
ques, és a dir, les accions individualitzades d’un lloc de treball, adquireixen una 
importància que fins avui solament s’observava en ocupacions en les quals es 
podien aïllar fàcilment; per exemple, a la indústria. El més important no serà la 
feina que tinguem, sinó quines tasques farem. Aquesta qüestió és molt rellevant, 
perquè les polítiques laborals i educatives s’hauran de reorientar tenint-la en 
compte.

 Ja hi ha mostres concretes sobre com serà el món laboral en el futur. En aquest 
sentit, com a mínim fa dues dècades que les empreses externalitzen un volum 
creixent de les seves activitats. Les plataformes digitals que han aparegut, jun-
tament amb el treball participatiu (crowd work) o l’economia de bolos (gig eco-
nomy), només són expressions noves d’una manera de produir i d’organitzar 
els mercats que ja tenia una certa tradició en l’economia capitalista, però que, 
recentment, i gràcies al canvi tecnològic, irromp amb força com una nova mena 
d’organització productiva. En aquests casos, una vegada més, són més impor-
tants les tasques que no pas els llocs de treball.

 Aquesta externalització radical de les tasques pot fer que molts treballadors s’en-
caminin cap a una precarització extrema, i no tan sols en l’àmbit laboral sinó 
també en el vital. La transformació dels treballadors per compte d’altri en «em-
presaris» d’ells mateixos pot tenir efectes positius quan les tasques que cal fer 
són molt específiques o qualificades. Així i tot, quan aquests treballadors nous 
fan tasques d’un valor afegit molt baix, els riscos es multipliquen, no solament 
per la classe de feina, sinó també per la volatilitat dels ingressos presents i futurs. 
Així doncs, el canvi tecnològic, a més de provocar que la societat estigui més 
polaritzada des del punt de vista dels ingressos, també pot fer que ho estigui des 
del punt de vista de les condicions laborals.
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2  A banda d’incidir en la reorganització productiva de cada país, el canvi tec-
nològic també té efectes en la relació entre països, ja que, ajudat pel sorgiment 
de les noves potències econòmiques emergents, provoca la deslocalització de 
moltes activitats productives. Aquest fet implicarà la pèrdua o l’amortització de 
certes feines als països més desenvolupats, com ja passa avui. A més de provocar 
la polarització de l’ocupació, el canvi tecnològic classifica dicotòmicament els 
treballadors entre «guanyadors» i «perdedors» en relació amb la globalització 
i la tecnologia. No hi ha indicis que els «perdedors» s’hagin de transformar ne-
cessàriament en aturats estructurals sense cabuda en la nova economia, però sí 
que podrien caure en una trampa d’ocupació i quedar atrapats en segments del 
mercat laboral amb salaris baixos i una precarietat molt elevada. Aquest feno-
men afegiria un toc de pessimisme a la versió optimista sobre les conseqüències 
del canvi tecnològic, almenys a curt i a mitjà termini. Igual com va passar amb la 
Revolució industrial durant les primeres dècades del segle xix, el canvi tecnològic 
serà positiu per al conjunt de la societat, però negatiu per a una part d’aquesta. 
En aquella ocasió, només el temps i les polítiques públiques en van poder rever-
tir les conseqüències negatives. Potser n’haurem d’aprendre la lliçó.

3  Aquesta dicotomia probable exigirà grans transformacions en les polítiques pú-
bliques. En particular, en dos àmbits. En primer lloc, en l’educació. L’existència 
d’un canvi tecnològic tan intens i ràpid fa que els sistemes d’educació tradi-
cionals ja no siguin els més apropiats. Tal com ha demostrat David J. Deming 
(2017), algunes habilitats que fins no fa gaire pràcticament no es demanaven 
als treballadors són ara cada vegada més rellevants. Això implica que no tan sols 
calgui reconsiderar a fons els estudis superiors, sinó també, i sobretot, l’educació 
infantil. Com que els canvis tecnològics seran constants i accelerats, caldrà rede-
finir quines són les habilitats que s’han d’adquirir durant el període educatiu per 
tal de poder resoldre la necessitat que hi ha d’un aprenentatge continu.

 En segon lloc, hauran de canviar les polítiques laborals, i com més aviat, millor. 
Tal com va explicar Jean Tirole (2017), no hem de protegir la feina sinó els tre-
balladors. La flexibilitat de la qual fan gala els nous processos de producció, sota 
el paraigua de les noves tecnologies, obliga a modificar els instruments que han 
de permetre assegurar el futur dels treballadors. D’altra banda, l’augment de la 
precarietat justifica que hi hagi d’haver més suport públic per tal de reduir els 
efectes negatius que provoca la volatilitat dels ingressos en la presa de decisions 
d’alguns treballadors. Per això, en els debats actuals han aparegut amb força 
algunes propostes sobre què es pot fer per reduir o alleujar aquests efectes per-
versos. Una d’aquestes propostes és establir una renda bàsica universal com una 
solució factible per resoldre aquests mals.

3.4. La lluita contra la desigualtat
El canvi tecnològic, concretament la robotització i la irrupció de noves formes 
d’automatització, com ara la intel·ligència artificial, té un efecte no desitjat en la 
desigualtat. Al revés del que molts assenyalen, no hi ha evidències que indiquin 
que aquesta automatització amenaça l’ocupació en termes absoluts; és a dir, no 
sembla que hagi de tenir com a conseqüència una desocupació tecnològica. Així i 
tot, un cop descartada la desocupació tecnològica, persisteix encara l’amenaça que 
aquestes noves tecnologies repercuteixin en la distribució dels ingressos derivats 
de l’activitat productiva. És evident que el canvi tecnològic crea una dicotomia 
entre guanyadors i perdedors. Malgrat que, efectivament, el que descrivim a la pri-
mera part d’aquest capítol no deixa de ser una predicció que finalment podria no 
correspondre’s amb el que passarà en el futur –ja que no és possible preveure amb 
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precisió l’evolució a llarg termini de les variables que inclou aquesta anàlisi–, sí que 
podem argumentar, gràcies a la tendència que acabem de destacar, que, mentre 
duri el canvi tecnològic actual, la desigualtat continuarà augmentant.
Per aquest motiu, molts autors han vist la necessitat de proposar mesures correc-
tores. La intuïció ens diu que la segona onada d’automatització de la revolució 
tecnològica actual no serà pas més positiva que aquesta primera, per la qual cosa 
és previsible que la desigualtat provocada pel canvi continuï augmentant. No ens 
hauria de sorprendre, doncs, que hi hagi debats que fa unes quantes dècades hau-
rien estat pràcticament impossibles de mantenir.
Sense perdre de vista que les polítiques necessàries per afrontar el repte de reduir 
la desigualtat i les seves conseqüències econòmiques i no econòmiques són molt 
diverses –polítiques de protecció social, educatives, de formació o digitalització–, 
s’han començat a considerar seriosament les propostes que suggereixen d’aprofun-
dir en el desenvolupament de complements dels ingressos dels més desafavorits 
pel canvi (els perdedors) per mitjà de transferències públiques. En aquest pic del 
debat, han aparegut nous conceptes o s’han recuperat els que quedaven al marge 
del que fins fa poc es consideraven els límits d’una discussió «acceptable». Així, 
davant les anomenades rendes mínimes d’inserció, o rendes complementàries con-
dicionades o de garantia d’ocupació, que ja s’apliquen en molts països i regions, 
hem assistit a la irrupció d’un debat important sobre la possibilitat d’aplicar el que 
seria una renda bàsica universal.
Un dels principals arguments que connecta el canvi tecnològic amb la prestació de 
transferències és que entre les possibles conseqüències de l’augment de la desigual-
tat podria haver-hi l’increment de la pobresa. És força remarcable que allà on els 
experiments de renda bàsica universal s’han considerat amb més interès sigui, pre-
cisament, en algunes zones on el canvi tecnològic ha estat realment intens durant 
les darreres dècades. El millor exemple d’això el trobem a l’indret que s’ha arribat 
a considerar la meca de la tecnologia: San Francisco.
Molts dels centres tecnològics més dinàmics del món estan situats, tal com és ben 
conegut, al reduït perímetre geogràfic que envolta la badia on està emplaçada 
aquesta històrica ciutat nord-americana. En aquella zona hi ha les universitats de 
Berkeley i Stanford, de les quals han sorgit algunes de les corporacions tecnològi-
ques més grans del món, i, a no gaire més de mitja hora amb cotxe del centre de 
San Francisco, per exemple, hi ha Cupertino i Palo Alto (Silicon Valley). Allà es van 
crear empreses com ara Apple, Google, Cisco o HP, moltes de les quals són líders 
mundials en els seus respectius segments de mercat.
Una de les conseqüències més importants de la implantació d’aquestes grans corpo-
racions tecnològiques en espais geogràfics tan reduïts és que s’hi creen economies 
urbanes molt potents. La principal conseqüència de la concentració d’economies 
externes derivades de l’acumulació d’algunes activitats tecnològiques a la zona és 
el cost de vida elevat a la ciutat i als seus afores. Els salaris alts que un percentat-
ge considerable de la població percep provoquen un increment del preu d’alguns 
serveis, com ara els immobiliaris. No és estrany, doncs, que San Francisco sigui 
una de les ciutats amb les ràtios de desigualtat més altes dels Estats Units. L’any 
2012, la diferència d’ingressos entre les llars de la seva zona metropolitana que 
constitueixen el 20% de la població més pobra i les que se situen entre el 10% més 
ric va ser la més alta dels Estats Units. Des d’aleshores, tots els indicis mostren que 
la situació ha empitjorat de manera evident. L’augment dels preus que provoquen 
aquestes economies d’aglomeració també fa que als que tenen menys ingressos, 
encara que en valors absoluts no tinguin pas uns ingressos especialment baixos, 
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els sigui molt complicat sobreviure en aquella ciutat. San Francisco, doncs, és un 
exemple clar de com les desigualtats motivades pel canvi tecnològic poden con-
demnar una part de la població a caure en la pobresa.
Al principi del 2018, diversos autobusos que traslladaven diàriament els empleats 
de Google i altres empreses tecnològiques des del centre de la ciutat fins als seus 
llocs de treball van ser assaltats per grups organitzats de ciutadans. Aquest atac es 
va considerar una reacció ciutadana davant els problemes que aquestes corpora-
cions causaven a la ciutat, que havien acabat afectant la capacitat de molta gent, 
simplement, de poder subsistir. Una d’aquestes conseqüències era la gentrificació, 
ja que els salaris elevats que aquestes empreses paguen als seus treballadors no so-
lament havien fet que augmentés el cost de l’habitatge a la ciutat i que la resta dels 
habitants s’haguessin de desplaçar cap a zones menys «luxoses», sinó que també 
havien estat la causa que se substituís el servei públic de transport per un de privat 
per facilitar la mobilitat dels empleats. Aquest exemple, que no deixa de ser gaire-
bé anecdòtic, reflecteix, amb tot, les conseqüències que pot tenir la polarització de 
salaris i rendes descrita en els apartats anteriors.
D’una manera o d’una altra, aquestes tendències han fet que en diversos països 
s’intentin introduir algunes mesures correctores. Entre les experiències que han 
sorgit, o, si més no, que s’han programat, una de les que criden més l’atenció és 
justament a la Badia de San Francisco mateix, concretament a la ciutat d’Oakland. 
És en aquesta ciutat on l’empresa Y Combinator pretén dur a terme una experiència 
pilot de renda bàsica en la qual participaran unes cent famílies, en principi durant 
l’any 2019 i amb una durada de cinc anys. Les famílies que participin en aquesta 
experiència rebran una renda mensual que oscil·larà entre els 1.000 i els 2.000 
dòlars. A diferència d’altres experiències que s’han portat a terme o s’han plantejat 
en altres països, la d’Y Combinator no prové de cap iniciativa política dissenyada 
per solucionar algun problema concret. Només és un experiment que vol avaluar 
les reaccions que podran tenir aquestes famílies amb la implementació d’aquests 
ajuts (www.basicincome.ycr.org).
A Finlàndia trobem una altra mostra de la relació entre el canvi tecnològic i la 
utilitat d’implementar una renda bàsica universal. No és pas casual que el país que 
ha dut a terme l’experiment més semblant al que podria ser una renda bàsica uni-
versal hagi estat referent en tecnologia, durant molt de temps, a Europa. En aquest 
cas, si volem fer servir els termes correctes, no podem parlar d’una renda incondi-
cionada i universal. L’experiment, que acabava el gener del 2019, ha significat la 
transferència d’un pagament mensual de prop de 560 euros a ciutadans finlandesos 
desocupats; per aquest motiu, no podem dir que és universal. Així i tot, no s’esta-
blien condicions per rebre l’ajut. Ateses les característiques del programa, doncs, 
no se’n poden extrapolar els resultats a l’hora d’estimar els possibles efectes que 
tindria una renda bàsica universal. El comportament dels beneficiaris d’una renda 
condicionada o que caduqui en el temps limita en gran manera les anàlisis que es 
puguin fer d’aquests experiments naturals. Tal com molta gent ja havia conjecturat, 
els efectes que s’esperaven d’aquestes transferències no s’han produït i, al cap de 
dos anys, el govern finlandès ha decidit cancel·lar el programa.
Malgrat que ja hi ha algunes experiències sobre la renda bàsica, com en els casos 
de Finlàndia o de San Francisco, difícilment podem treure conclusions sobre si 
han contribuït a atenuar les conseqüències del canvi tecnològic. En general, molts 
d’aquests experiments sembla que rebatin algunes de les pors que sovint manifes-
ten els detractors de la renda bàsica; principalment, que aquesta mesura pugui 
desincentivar els beneficiaris a l’hora de buscar feina. Altres experiments duts a ter-
me a l’Índia, Kenya o el Canadà sembla que contradiuen també algunes d’aquestes 
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idees preestablertes. En canvi, cal destacar que d’aquests experiments se’n poden 
extreure algunes conclusions molt interessants, com ara l’augment de l’escolaritza-
ció dels fills de les famílies que reben els ajuts, un fet que incideix positivament en 
els futurs ingressos, no únicament dels fills, sinó també dels pares.
Entre molts altres resultats interessants hi ha, per exemple, l’increment de l’empre-
nedoria, i altres efectes que demostren que aquesta mena de transferències mone-
tàries no condicionades redueixen les restriccions financeres de les famílies, la qual 
cosa les beneficia i les incentiva a l’hora de fer inversions a llarg termini, com ara 
en el cas de l’educació dels fills. Així i tot, una vegada més, aquests experiments 
responen a casos concrets; alguns, fins i tot, a situacions molt específiques, amb 
una durada temporal limitada i lluny dels entorns de canvi tecnològic com el que 
hem observat en el cas de San Francisco; els experiments en entorns com aquest 
últim són molt interessants, i se’n poden extreure molts coneixements.

3.5. Els impostos als robots poden ser una solució?
Un dels problemes més habituals, i que s’addueix per afeblir els arguments per im-
plementar una renda bàsica, és com s’ha de finançar. Malgrat que el problema no 
s’ha resolt, no és difícil trobar-hi diferents solucions, des de les més imaginatives 
fins a les que no ho són tant. Una de les solucions que cada vegada té més partidaris 
proposa que els ingressos s’obtinguin de fer tributar els robots.
Ja hem vist que un dels principals motius que incentiva el debat sobre la renda bà-
sica i la seva implementació com a conseqüència del canvi tecnològic és que el pes 
de les rendes salarials sobre el total del valor agregat brut  no ha deixat de caure. 
Des de la crisi econòmica, hi ha moltes dades que indiquen que aquesta tendència 
decreixent no solament es manté, sinó que en alguns països fins i tot s’ha accelerat.
El capital, tal com ja hem explicat, acapara cada vegada un tros més gros del pastís 
de les rendes. Per aquest motiu, hi ha moltes veus que consideren que hi ha espai 
per apujar els impostos que graven el capital, que és el factor que, suposadament, 
acapara la renda que perden els treballadors. Consideren que els qui han de fi-
nançar aquestes transferències amb més impostos són, precisament, els robots.
Però, com ja hem vist, no sembla que gran part de l’augment del pes de les rendes 
del capital sigui producte de la rendibilitat més elevada de l’anomenat capital pro-
ductiu, on hi ha els robots, sinó més aviat d’una altra mena de capital, com pot ser 
l’immobiliari o el dels actius intangibles. Per tant, des d’un punt de vista pragmàtic, 
establir una imposició més elevada per als robots podria no ser gaire bona idea, ja 
que no n’obtindríem els recursos desitjats. 
Algú podria argumentar que, així i tot, d’aquesta mesura n’obtindríem uns ingres-
sos, encara que fossin baixos. Però no hi ha dubte que l’eficiència d’aquests impos-
tos és molt limitada. També es podria adduir que els robots són una gran amenaça 
per a l’ocupació i el benestar dels treballadors. Amb tot, malgrat que el canvi tec-
nològic crea guanyadors i perdedors, al final, igual que el comerç, té un efecte 
global positiu, que es tradueix principalment en un augment de la productivitat. 
Gravar en excés aquesta mena de capital podria reduir l’augment de la productivi-
tat i, a la llarga, el creixement econòmic.
També és cert que aquest augment de la productivitat no es reparteix equitati-
vament, i per això actualment el creixement és menys inclusiu que en altres mo-
ments. La solució, però, no és gravar (dificultar) el canvi tecnològic i, per tant, el 
creixement econòmic, sinó corregir-ne els efectes mitjançant transferències.
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Així doncs, potser la millor estratègia fiscal futura, a llarg termini, és racionalitzar 
impostos com ara el de societats per elevar-ne la capacitat recaptadora i, alhora, 
donar més protagonisme als impostos finalistes, d’ús de la renda, com ara els re-
lacionats amb el consum. Qualsevol disseny fiscal a llarg termini, certament, s’ha 
d’anticipar al canvi tecnològic, ja que aquesta és l’única manera que tenim d’evitar 
els ensurts, però els canvis proposats han de ser, sobretot, raonables i raonats. 
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Resum

Avui més que mai, la societat exigeix polítiques socials i d’igualtat que donin 
respostes eficients als problemes i reptes de l’actualitat. En aquest capítol 
plantegem la proposta d’un crèdit fiscal universal: una renda garantida que 
asseguri el nivell mínim d’ingressos necessari per satisfer les necessitats 
més bàsiques de les persones i perquè tothom pugui desenvolupar el seu 
projecte de vida amb plena llibertat.
Aquesta proposta parteix del reconeixement que al nostre sistema ja hi 
ha un ingrés mínim, definit en el mínim personal i familiar de l’IRPF. El 
funcionament és senzill: el mínim de l’IRPF serveix de referència per establir 
la renda mínima garantida, que cal restar de la quota de l’impost (ingrés per 
tipus impositiu). Si el resultat sobrepassa aquest ingrés mínim, l’impost serà 
positiu (els ciutadans pagaran), mentre que, si és inferior, serà negatiu (en 
aquest cas, percebran diners). A més a més, i tenint en compte la paradoxa 
que representa que la quantia de moltes de les prestacions de protecció 
social sigui inferior a aquest mínim vital previst a l’IRPF, la proposta ha d’anar 
acompanyada d’una aproximació progressiva de la resta de les prestacions a 
aquest nivell mínim.

Destacats:
1. La proposta d’una renda fiscal universal pretén convertir el mínim vital  
 definit a l’IRPF en una autèntica renda garantida per assegurar un nivell  
 mínim d’ingressos a tots els ciutadans.
2. La columna vertebral d’aquesta mesura és garantir que els éssers humans  
 siguin lliures i puguin viure i prendre decisions amb plena llibertat.
3. Cal trobar solucions per resoldre la insuficiència i la ineficiència de la  
 major part dels mecanismes tradicionals de protecció social.
4. La desconnexió que hi ha entre el sistema de transferències de renda i el  
 sistema impositiu general sobre la renda és una crítica fonamental  
 que rep, sovint, el nostre sistema del benestar. No té sentit que hi hagi  
 prestacions amb quanties per sota del mínim vital definit a l’IRPF.
5. La proposta d’una renda fiscal universal ha d’anar acompanyada d’un  
 període transitori en el qual les prestacions socials vagin convergint, de  
 manera progressiva, fins a arribar al nivell mínim d’ingressos definit a  
 l’IRPF, que serveix de referència per establir la quantia de la renda fiscal.
6. És difícil que una fórmula simple pugui resoldre problemes que són  
 complexos; per això, més que el camí concret, aquesta proposta marca  
 una direcció i ofereix diverses possibilitats.
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Economista. 
Exministre 
d’Administracions 
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(2004-2007)

Paraules clau:  
renda fiscal, renda 
bàsica universal, renda 
bàsica incondicional, 
llibertat, pobresa, 
desigualtat, mínim 
vital, IRPF, beneficis 
fiscals.

9 Una proposta  
de renda fiscal universal 
per a Espanya



Una proposta de renda fiscal universal per a Espanya172

1. Una proposta de present i de futur
Avui més que mai, la societat exigeix polítiques socials i d’igualtat que donin res-
postes eficients als problemes i reptes de l’actualitat. Després de la crisi més gran 
que hi ha hagut en les últimes dècades, que ha deixat un resultat preocupant de 
pobresa i desigualtat estructural, i davant una revolució tecnològica que ja està 
en marxa i que implica canvis transcendentals, ara és el moment de revisar les 
polítiques públiques d’aquest país i posar sobre la taula instruments nous que ens 
permetin resoldre els desafiaments del present i adaptar-nos als reptes del futur.
La proposta que plantegem aquí consisteix en un crèdit fiscal universal que parteix 
de «la conversió del mínim vital, definit a l’IRPF, en una autèntica renda garantida, 
és a dir, un nivell mínim d’ingressos que l’estat assegura a tots els ciutadans sense 
distincions» (Sevilla, 1999). Un ingrés mínim que ha de garantir que els éssers 
humans puguin ser lliures, perquè, si els ingressos imprescindibles per cobrir les 
necessitats vitals no estan assegurats, les decisions vitals no es poden prendre amb 
plena llibertat.
El funcionament d’un crèdit fiscal universal és senzill i transparent. Definir la quan-
titat del mínim vital no és una tasca fàcil, però podem partir del «mínim personal i 
familiar» que ja preveu l’IRPF –la part d’ingressos no sotmesos a gravamen perquè 
corresponen a la quantitat imprescindible per cobrir les necessitats bàsiques–, al 
qual s’haurien d’anar aproximant, de manera progressiva, la resta de les presta-
cions del nostre sistema de protecció social. Un cop definida la quantia de la renda 
mínima i el tipus de gravamen que cal aplicar-hi, tots els ciutadans haurien d’estar 
obligats a presentar la declaració d’ingressos. Si, en funció de les circumstàncies 
familiars, es decideix tenir en consideració determinats increments d’aquest mínim 
vital, els contribuents, a més a més, han d’informar de la seva situació familiar. 
A continuació, es calcula la quota de l’impost (ingrés per tipus impositiu), i del 
resultat se’n resta la renda mínima garantida, per a tothom igual. Si els ingressos 
són superiors a aquest mínim, l’impost serà positiu (els ciutadans pagaran), mentre 
que, si són inferiors, serà negatiu (en aquest cas, percebran diners).
Des del punt de vista conceptual, aquesta prestació parteix del reconeixement que, 
en l’actualitat, l’IRPF ja estableix un ingrés mínim, definit a partir del «mínim per-
sonal i familiar», i, a més, aquest import s’incrementa amb la devolució de rendes 
en funció de la política tributària de cada moment (per la compra d’habitatge, pel 
nombre de fills, etc.). Podríem afirmar que, actualment, ja hi ha una renda bàsica 
a Espanya. El problema és que és incompleta, no és equitativa i és molt imperfecta, 
perquè, paradoxalment, no solament no tracta tothom igual, sinó que tracta millor 
aquells que més tenen. Beneficia els que presenten la declaració, mentre que no 
ajuda els que no ho fan, que són, precisament, els més pobres.
La contradicció del sistema actual consisteix en el fet que l’IRPF estableix un mínim 
personal i familiar, però, d’altra banda, el nostre sistema de protecció social inclou 
una gran varietat de prestacions amb quanties que varien molt i que, en alguns ca-
sos, són inferiors al mínim que preveu aquest impost, i també a algunes de les seves 
deduccions. Un dels exemples més xocants és que, mentre que la prestació per fill 
o menor a càrrec està establerta en 291 euros, el mínim per descendent a l’IRPF 
és de 2.400 euros (pel primer fill; la mitjana per descendent és de 3.132 euros), 
i les deduccions per maternitat per fills menors de 3 anys o per família nombrosa 
són de 1.200 euros. Aquestes dades indiquen que actualment no tenim en compte 
el nivell mínim que qualsevol mena d’ajut social hauria de garantir. Per posar un 
altre exemple, no té cap sentit que hi hagi prestacions no contributives inferiors al 
mínim de l’IRPF, atès que aquest nivell és el que en l’actualitat l’estat determina que 
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és el mínim necessari per satisfer les necessitats bàsiques. Si l’estat fixa un nivell 
de renda que és el necessari per poder subsistir, no hi hauria d’haver cap prestació 
per sota d’aquest nivell.
Si tenim en compte la despesa pública, segons la Memòria de beneficis fiscals del 
2018 (Ministeri d’Hisenda, 2018), les despeses fiscals a l’IRPF pugen a 34.825 mi-
lions d’euros, per comparació als 4.186 milions d’euros que van destinar aquell ma-
teix any els pressupostos generals de l’estat a subsidis d’atur i renda activa d’inser-
ció, o els 2.380 milions d’euros destinats a pensions no contributives. Aquest és un 
exemple de redistribució no equitativa que, a més a més, amaga una dinàmica que 
intenta legitimar una actuació més limitada de l’estat en política social i d’igualtat.
Cal posar fi a aquesta fractura del nostre sistema del benestar i a la paradoxal man-
ca de relació que hi ha entre el sistema impositiu i els programes socials adreçats 
als més pobres. «El nostre sistema impositiu és independent dels programes socials 
de sosteniment de rendes a favor dels més pobres», cosa que dona peu a tracta-
ments regressius i fa que aquest «model de redistribució no equitativa s’inscrigui en 
una dinàmica entre pobres i rics que intenta legitimar una actuació menys solidària 
per part de l’estat» (Sevilla, 2002).
El que crida l’atenció és que es qüestioni la redistribució a favor dels pobres, però, 
en canvi, no es discuteixi la que hi ha entre els que no ho són, mitjançant deduc-
cions i exempcions fiscals (mesures que s’han d’entendre com una mena de crèdits 
fiscals que concedeix l’estat i dels quals estan excloses les persones més pobres, que 
no presenten la declaració de la renda). Aquesta generositat supera la de molts 
programes de lluita contra la pobresa i aixeca massa poques crítiques.
La proposta de renda fiscal universal seria un bon instrument per solucionar aquest 
problema i, en la línia del que assenyala la xarxa Basic Income Earth Network (Xar-
xa Global de Renda Bàsica) respecte de la renda bàsica, «es configura com un ins-
trument necessari per reconciliar la política social i la política econòmica». Un cop 
definim la quantia d’aquesta renda garantida, podrem anar aproximant, de manera 
progressiva, totes les altres prestacions i els mecanismes de política social que pre-
veu el nostre sistema del benestar al nivell mínim d’ingressos, igual per a tothom, 
per tal de garantir la satisfacció de les necessitats més bàsiques dels ciutadans i, 
d’aquesta manera, també la seva llibertat.
Un altre problema que té el sistema actual és que exclou alguns col·lectius de la 
societat. Es tracta de les persones que, tal com hem vist, no presenten la declaració 
de la renda (solen ser persones en risc de pobresa o d’exclusió social) i que, per 
tant, no es beneficien de les despeses fiscals de l’estat. A més, o bé reben presta-
cions inferiors al mínim establert a l’IRPF, o bé no poden ni sol·licitar-les a causa 
de les condicions que s’hi exigeixen (per exemple, perquè han sobrepassat el ter-
mini durant el qual tenien dret a la prestació). El càlcul següent ens n’ofereix una 
idea aproximada: davant els aproximadament 22 milions d’actius, les persones que 
presenten la declaració de la renda són prop de 18 milions, per la qual cosa hi ha 
molts ciutadans que queden fora del sistema. Amb una renda fiscal universal, po-
dríem integrar tots aquests col·lectius marginats del sistema, seguint la idea de la 
redistribució de Rawls: una societat justa no únicament ha de procurar que hi hagi 
igualtat d’oportunitats, sinó també que els seus membres menys avantatjats tinguin 
el màxim de beneficis possible.
Ha arribat, doncs, l’hora d’abordar propostes com la que plantegem aquí, que re-
quereix una revisió de les nostres polítiques públiques i un debat profund en un 
moment en què l’estat i les seves funcions sembla que estiguin sotmesos a una dieta 
constant, amb pressupostos que reflecteixen un sector públic petit i ineficient. Ara 
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per ara, podem parlar d’una universalitat que garanteix l’equitat en l’accés, però 
és més que qüestionable que els que contribueixin més al finançament del sistema 
siguin els rics.
En primer lloc, perquè la progressivitat del sistema ha quedat erosionada, en la 
major part dels països rics, a causa del tracte favorable que reben les rendes del 
capital respecte de les del treball –la fiscalitat continua orientada cap a les rendes 
del treball, cosa que penalitza el creixement i l’ocupació (Bradford Delong, et al., 
2018)–, la fuga de capitals cap a països on hi ha menys pressió fiscal, i la tendència 
a disminuir la pressió fiscal sobre els impostos directes i desviar-la cap a la imposi-
ció indirecta. I, en segon lloc, perquè les tendències privatitzadores d’alguns serveis 
públics fan possible que hi accedeixin només els més rics. Com a conseqüència 
d’això, hi ha un desgast de l’estat del benestar tradicional, que, cada vegada de 
manera més evident, tendeix a fraccionar-se en dos: un de privat per als rics, amb 
estímuls fiscals, i un altre de públic per als menys afavorits, finançat amb una càrre-
ga pressupostària i impositiva més baixa (Sevilla, 1999).
Per tot això, ara més que mai, cal defensar les polítiques socials i redistributives, 
en un moment en què són qüestionades, de manera perillosa, des de diferents 
sectors ideològics per partidaris d’una pressió fiscal menor, els quals advoquen, 
explícitament, per la limitació o reducció dels nivells de solidaritat i progressivitat 
del sistema, i fins i tot arriben a qüestionar principis de les polítiques de benestar 
tradicionals. Es tracta d’una tendència comuna als països rics, en els quals, durant 
el darrer segle, la disminució de la bretxa entre rics i pobres i la consolidació de 
la classe mitjana s’han fet servir com a argument per reclamar una pressió fiscal 
menor amb finalitats redistributives, sobretot en períodes electorals.
Convé esmentar aquí el concepte ja conegut de la «rebel·lió dels rics», que fa re-
ferència a la protesta d’aquells que perceben que la seva contribució a la societat a 
través dels impostos és superior als beneficis que en reben com a contraprestació, 
perquè el seu nivell de renda, entre altres factors, els permet accedir a béns i ser-
veis privats. «La rebel·lió dels rics adquireix valor polític quan una gran part de la 
societat –que, a més, és la que crea opinió– està en disposició de sortir dels circuits 
públics deteriorats de serveis com ara la sanitat, l’educació i, fins i tot, les pensions, 
i cercar alternatives privades de més qualitat que, pel seu nivell de renda, es poden 
permetre de pagar», com ja assenyalàvem a De nuevo socialismo (Sevilla, 2002).
Els que proclamen missatges d’aquesta mena afirmen que hem assolit un nivell 
d’igualtat tal, que ara ja no cal fer tants esforços de redistribució. D’aquesta mane-
ra, es perd el sentit de societat col·lectiva i es qüestiona la legitimitat de determina-
des polítiques. Però, en alguns casos, certament, el rebuig envers algunes polítiques 
redistributives és una conseqüència de la ineficàcia de molts d’aquests instruments 
per pal·liar problemes com el de la pobresa estructural. Per això és imperatiu enge-
gar nous mecanismes que donin respostes eficients.
Aquesta idea pren força no tant perquè complementa o substitueix els instruments 
de redistribució actuals, sinó perquè permet contemplar les polítiques públiques 
amb uns ulls diferents. Amb tot, el que queda clar és que un crèdit fiscal universal 
i incondicional implica canvis en els diferents instruments de política social (pen-
sions no contributives, subsidis d’atur, rendes mínimes de les comunitats autòno-
mes) i en l’IRPF (eliminació de deduccions, mínim personal i familiar que passaria 
a la quota, etc.).
Hem d’avançar cap a un model social i econòmic més equitatiu, eficaç i trans-
parent, que resolgui problemes com ara la «trampa de la pobresa». Encara que 
tinguem clars la definició i l’objectiu d’aquesta mesura, es tracta d’una proposta 
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oberta i flexible, que requereix un debat profund i plural, i que s’haurà d’aplicar de 
manera progressiva. En aquest debat, haurem de parar esment en la renda bàsica, 
ja que d’aquest mecanisme es deriven alguns aspectes de la proposta d’un crèdit fis-
cal universal, com ara la seva incondicionalitat o universalitat. Per a la Xarxa Renda 
Bàsica, aquesta mesura es defineix com «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 encara que 
no vulgui treballar de manera remunerada, sense prendre en consideració si és ric 
o pobre, o, dit d’una altra manera, amb independència de quines siguin les seves 
altres fonts de renda, i sense que tingui rellevància amb qui conviu. Més breument 
encara: una renda bàsica és una assignació monetària pública incondicional a tota 
la població». En el mateix sentit, la Basic Income Earth Network assenyala que «una 
renda bàsica és un pagament periòdic incondicional per a totes les persones de ma-
nera individual, que no té en compte els recursos ni l’ocupació que tenen».
Si bé cal complir el mandat constitucional que requereix que es garanteixin l’as-
sistència i les prestacions socials suficients a qualsevol ciutadà en situació de ne-
cessitat (art. 41 CE), i que la despesa pública faci «una assignació equitativa dels 
recursos públics, i la seva programació i execució responguin als criteris d’eficiència 
i economia» (art. 31.2 CE), la renda garantida adquireix una dimensió diferent. Va 
més enllà de la dimensió associada a la seva tasca merament protectora o al seu 
cost social o pressupostari, i s’aproxima al camp de la llibertat de qualsevol ciutadà, 
des de l’origen, com una forma d’igualtat i una manera d’evitar situacions futures 
de pobresa i desigualtat. Si amb aquesta mesura aspirem a facilitar opcions vitals 
reals, ha de fer possible, com a mínim, la subsistència. El que és important és que 
tingui coherència interna i estigui en consonància amb altres elements del sistema 
tributari. 

Tres focus d’atenció
En plantejar-nos per què cal revisar i actualitzar les polítiques existents i introduir 
nous mecanismes de política pública com el que plantegem, sorgeixen tres res-
postes: per garantir la llibertat de les persones, per posar fi al pòsit de pobresa i 
desigualtat estructural, i per donar resposta als reptes de la revolució tecnològica 
que ja està en marxa.

Garantir la llibertat de les persones
Quan parlem d’una política de rendes adreçada als més pobres, no ho fem solament 
per millorar l’eficàcia i l’equitat del sistema. Aquesta proposta va més enllà i vol 
ser una renda universal per a tots els ciutadans, que en garanteixi la llibertat indi-
vidual perquè aquests puguin decidir sense cap mena de condició o necessitat de 
subsistència quin model de vida volen seguir. Una renda que garanteixi la llibertat, 
entesa com una condició imprescindible per a la dignitat humana, el desenvolupa-
ment individual i la igualtat d’oportunitats. «La universalització de la mesura, en 
aquest sentit, la faria independent del nivell de renda del perceptor, encara que, 
com a efecte secundari, servís també per alleujar les situacions de pobresa» (Sevi-
lla, 1999).
Sense perdre l’aspecte redistributiu de les polítiques basades en l’eficiència i l’equi-
tat, pilars de l’estat del benestar, aquesta renda fiscal universal ens permet avançar 
i sortir del reducte de les «polítiques per a pobres». D’una banda, en combatre la 
pobresa i la desigualtat de forma completa, garanteix una societat més equitativa i 
justa. De l’altra, permet passar d’una política merament assistencial a una política 
integral que garanteix la llibertat de les persones.
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Cal determinar també si aquesta ajuda pública hauria d’exigir alguna mena de 
contraprestació per part dels que la perceben; és a dir, si ha de ser incondicional 
del tot o no. Però, si creiem que una prestació d’ingressos mínims és un pilar per 
a una societat que garanteix la subsistència de tots els ciutadans, llavors el més 
coherent seria entendre-la com un dret de ciutadania i, per tant, com una mesura 
incondicional.
Tal com hem exposat a J. Sevilla (1999), alguns dels arguments a favor del caràcter 
universal i incondicional d’una mesura com aquesta procedeixen de la conjunció 
de la teoria econòmica i la filosofia política. Segons el model d’equilibri econòmic 
general, partim d’una dotació inicial de recursos que és un llegat del passat, i, a 
partir d’aquí, s’efectuen intercanvis que generen un repartiment diferent de la ri-
quesa. Pot ser, però, que la societat rebutgi aquesta «predistribució» de la riquesa, 
produïda pel lliure mercat, i que per això s’hagi d’intervenir públicament per tal 
de fer-ne possible la «redistribució». La proposta és que aquesta redistribució es 
dugui a terme sobre el repartiment inicial de la riquesa, que es determina com una 
variable exògena al model d’equilibri general. Així, quan el model necessita que 
tothom tingui una part d’aquesta riquesa heretada del passat, la separació entre el 
funcionament del mercat i les accions de redistribució de la riquesa es pot convertir 
en un salari social garantit i incondicional.
La renda bàsica per a tothom, que assegura la llibertat de les persones, pretén de 
garantir plenament la igualtat d’oportunitats i no pas la igualtat de resultats, com 
fan molts dels mecanismes socials actuals. Amb aquesta mesura, es busca un punt 
de partida per sobre de la línia de pobresa i un començament comú per a tothom 
que asseguri la igualtat abans de la redistribució del mercat i ens ajudi, no a solu-
cionar problemes i desigualtats ex post, sinó a evitar futures situacions d’injustícia 
social amb una actuació ex ante.

Erradicar la pobresa i la desigualtat
En relació amb el segon objectiu, la crisi econòmica i les polítiques que s’han posat 
en marxa han deixat un pòsit de desigualtat, pobresa i descontentament social que 
cal resoldre al més aviat possible, ja que pot esdevenir un medi de cultiu per a la 
proliferació de moviments d’ultradreta, populistes, xenòfobs, etc.
Molts instruments de redistribució i política d’igualtat han estat incapaços de donar 
resposta a problemes com ara la desocupació de llarga durada, o de fer sortir de-
terminats col·lectius de la pobresa severa. Per això, una bona manera de fer front a 
aquest greu problema –una de les demandes socials més apressants de l’actualitat, 
a la qual hem de donar resposta tant amb la suficiència de recursos com amb l’efi-
ciència a l’hora d’aplicar-los– és revisar la gran quantitat de prestacions o mecanis-
mes redistributius que tenim, per tal d’acostar-los al mínim vital que garanteixi la 
llibertat de tothom.

Donar resposta als reptes de la revolució tecnològica
La revolució tecnològica associada a la digitalització, l’automatització, la intel·li-
gència artificial, etc. representa un canvi de paradigma i una nova realitat per a 
la nostra concepció de societat. Aquesta revolució implica canvis socials, polítics, 
econòmics, laborals i, fins i tot, en les formes de convivència entre els éssers 
humans.
De fet, associades a la revolució tecnològica, sorgiran noves maneres de relacio-
nar-se entre els rics i els pobres. Històricament, aquesta relació ha anat evolu-
cionant des d’una concepció pessimista basada en la «justícia divina» –segons la 
qual la pobresa no té altre remei que la caritat– fins a una concepció que pretén 
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erradicar-la per incrementar encara més la riquesa dels que més tenen, passant 
per un model de pobresa necessari per garantir el nivell de vida dels més rics.
Caldrà que hi hagi diferents respostes en termes quantitatius i qualitatius per 
part de les polítiques públiques. Si molts dels instruments tradicionals avui ja 
són incapaços de resoldre problemes com ara la pobresa o la desocupació es-
tructural, encara serà més complicat que donin resposta als reptes de la quarta 
revolució industrial, com ara el risc elevat de digitalització del 36% de l’ocupació 
a Espanya (Doménech et al., 2018) o bé l’impacte de l’automatització per al 34% 
de les feines a partir del 2030 (PwC, 2018). Una realitat que ja va anticipar John 
Maynard Keynes a l’assaig Possibilitats econòmiques per als nostres nets (1930) en 
assenyalar que «estem afligits per una nova malaltia [...]: l’atur tecnològic». 

2. Objectiu: llibertat real per a tothom
La proposta de renda fiscal universal que aquí plantegem l’associem directament 
amb el concepte de llibertat. Ja n’hem parlat al punt anterior, però, com que n’és 
l’eix vertebrador, es mereix un apartat sencer. Una llibertat entesa com la pos-
sibilitat que les persones puguin tirar endavant el projecte de vida que vulguin, 
sense condicionants externs arbitraris, per tal que «les condicions de la llibertat els 
permetin de gaudir-ne efectivament, i perquè la distància entre el valor que té la 
llibertat per a les persones i la llibertat mateixa es redueixi» (Sevilla, 2002).
Aquesta proposta de renda fiscal universal va en la línia d’una renda universal que 
asseguri la subsistència de totes les persones per una qüestió d’igualtat, lluita con-
tra la pobresa i garantia que les nostres polítiques s’adaptin a les noves realitats de 
la revolució tecnològica. Però la columna vertebral d’aquesta mesura, la seva raó 
de ser essencial, és garantir la llibertat de l’ésser humà. Garantir, amb una renda 
mínima universal i incondicional, que tothom disposi dels ingressos necessaris per 
viure i prendre decisions en plena llibertat.
I també va en la mateixa direcció d’una renda bàsica incondicional entesa com 
a dret de ciutadania que parteix de la llibertat necessària que té qualsevol ésser 
humà de triar la seva opció de vida, cosa que difícilment pot aconseguir si no té 
garantit un nivell de renda mínim. Una concepció de plena llibertat des de l’origen 
que ha de ser total, i que ja plantejava Paul Lafargue a El dret a la peresa.
Ens trobem davant d’una visió de política pública vinculada a la llibertat, que im-
plica que s’ha de capgirar de manera radical el nostre model actual per ajudar a su-
perar les limitacions d’alguns mecanismes d’igualtat més assistencials o protectors 
davant les situacions de necessitat, i per posar fi al problema d’exclusió d’alguns 
col·lectius.
Aquesta concepció de llibertat implica que es reconeixen els mateixos drets a tots 
els ciutadans. Tots aquests avanços –des de l’establiment de llibertats com ara el 
sufragi universal, fins a la incorporació de drets com l’educació o la sanitat gràcies 
a la socialdemocràcia– sorgeixen del mateix principi: el reconeixement de la igual-
tat de drets a tots els ciutadans, amb independència de la seva renda i riquesa. I 
ara tenim una oportunitat de prosseguir en aquests avanços i abordar alguns dels 
problemes socials que les polítiques d’igualtat són incapaces de resoldre.
Si volem garantir la llibertat de totes les persones, hauríem de pensar en una ren-
da universal, per a tothom, i incondicional. La condicionalitat o incondicionalitat 
de les prestacions és un dels grans debats que hi ha, sobretot quan ens plantegem 
d’establir d’un ingrés mínim o una renda bàsica. El que no hem d’oblidar, però, és 
que, actualment, ja hi ha serveis públics incondicionals, com ara el dret a la sanitat 
o a l’educació, que no estan condicionats al fet de tenir un nivell de renda determi-
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nat. Des d’aquest punt de vista, plantejar una renda bàsica incondicional no hauria 
d’aixecar tantes crítiques.
Així i tot, tal com vam exposar a De nuevo socialismo (Sevilla, 2002), el nou so-
cialisme, compromès amb la idea de renda bàsica de ciutadania com a aspiració 
per tal d’ampliar l’espai de la llibertat efectiva a mitjà i a llarg termini, ofereix una 
aproximació en tres etapes: equitat en el tractament del que ja existeix (la qual 
cosa significa que si l’estat defineix una quantitat mínima per sota de la qual no 
es pot viure, com ja fa en el mínim personal i familiar de l’IRPF, cap prestació s’ha 
de situar per sota d’aquesta quantitat); extensió a nous col·lectius, i manteniment, 
amb modificacions de la condicionalitat, a l’estat de necessitat o a una contraparti-
da en forma de treball social, no necessàriament mercantil. En aquest últim punt, 
amb tot, la renda de ciutadania tindria un impacte més reduït en relació amb la 
llibertat efectiva.
David Casassas i Daniel Raventós (2018) indiquen que la diferència entre la renda 
bàsica i els subsidis condicionats és la llibertat. «La mera assistència ex post ens 
aboca, sense remei, a la pèrdua de la llibertat efectiva. Quan operem ex post, se’ns 
obliga a acatar l’statu quo […]. Però cal observar que, en cap moment d’aquest 
recorregut, hem pogut actuar com a éssers lliures i iguals: sempre ens hem vist 
obligats a fer-ho com a suplicants submisos. En canvi, amb la renda bàsica, abracem 
la lògica incondicional de les mesures que entren en vigor ex ante, com a drets de 
ciutadania. I garantim l’existència material d’entrada, “des del principi”, pel sol fet 
de ser habitants d’un món, la riquesa del qual s’ha produït socialment i cal que sigui 
repartida sense excloure ningú.»
Tal com assenyala P. Van Parijs (1996), maximitzar la llibertat real dels ciutadans 
no és tan sols assegurar la seva capacitat d’elecció entre diferents béns disponibles 
al mercat, sinó també garantir la seva llibertat d’elecció en relació amb el projecte 
de vida que volen tirar endavant. Els ciutadans només tindran llibertat d’elecció 
real si se senten propietaris d’ells mateixos, i això requereix que tinguin garantida 
la subsistència de manera incondicional, per la qual cosa qualsevol membre de la 
societat ha de disposar d’una assignació pública que li permeti una subsistència 
raonable, sense cap mena de condició, amb independència dels seus ingressos o de 
si està o no disposat a treballar.
I això entronca amb la concepció d’Amartya Sen (2010), que afirma que el que 
és important és aconseguir la igualtat inicial d’oportunitats per a les persones, te-
nint en compte la seva diversitat, i deixar de preocupar-se per igualar els resultats 
obtinguts. Tal com ha advertit recentment l’OCDE en el seu últim informe sobre 
Espanya, atès que «l’acumulació de la riquesa requereix temps, el repunt recent de 
la desigualtat d’ingressos […] pot propiciar, amb el temps, una concentració encara 
més gran de la riquesa». A més, la igualtat d’oportunitats no funciona com hauria 
de fer-ho perquè l’ascensor social està avariat i ofereix només una mobilitat social 
«limitada», que manté els fills en les mateixes posicions que els seus progenitors 
(OCDE, 2018).
Seguint encara amb l’argumentació d’Amartya Sen, fins i tot els que mostren es-
cepticisme per la justícia redistributiva, com Robert Nozick, o per la igualtat en 
la possessió de béns primaris, com John Rawls, «exigeixen igualtat en el dret a la 
llibertat: ningú ha de tenir més dret a la llibertat que algú altre».
La llibertat està estretament lligada als límits d’actuació o d’elecció dels ciutadans. 
Tal com es demana Scott Santens (2017): què faríem si cadascun de nosaltres rebés 
1.000 dòlars cada mes només pel fet de ser ciutadà? I, encara més, què no faríem? 
La seguretat econòmica i la llibertat positiva afecten les nostres decisions presents 
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i futures, des de la feina que triem, fins a les nostres relacions, els riscos que estem 
disposats a assumir, etc.

3. Un debat cada vegada més popular
La mesura que aquí analitzem no és nova ni exclusiva, ja que hi ha diverses propos-
tes en aquesta direcció. La idea d’una prestació d’ingressos mínims o d’una renda 
bàsica fa molt de temps que es discuteix i s’ha enfocat des de posicions confronta-
des des del punt de vista ideològic, per la qual cosa ha rebut suports, però també 
ha aixecat recels, fins i tot en àmbits progressistes.
Thomas Paine ja apuntava, l’any 1797, en la direcció d’una renda bàsica universal 
amb el manifest Justícia agrària, en el qual defensava que calia gravar la propietat 
de la terra per oferir un ingrés de 25 lliures a tots els ciutadans majors de 21 anys 
que no tinguessin terrenys en propietat. Des d’aquell manifest, nombrosos econo-
mistes, molts d’ells premis Nobel, han parat esment a aquesta qüestió amb enfoca-
ments molt diversos i amb propostes diferents.
James Meade va proposar un «dividend social o nacional», derivat del rendiment dels 
actius productius públics. Per a aquest economista, la solució no pot ser corregir ex 
post els resultats desiguals, sinó (re)distribuir ex ante el valor del capital productiu, 
una proposta que anomena «democràcia de propietaris». Suposant que la propietat 
del capital es pogués distribuir de manera igualitària entre tots els ciutadans de la 
comunitat, llavors l’ocupació es convertiria en una elecció personal, perquè «una part 
substancial dels ingressos dels ciutadans provindria del capital» (Meade, 1964).
Un concepte semblant al de Herbert Simon (2000), que parla d’un «capital social» 
que pertany al conjunt de la societat i ha de repartir-se entre tothom, per la qual 
cosa el productor ha d’obtenir una petita part dels guanys i la resta s’ha de gravar 
amb impostos i s’ha de redistribuir com una renda bàsica universal incondicional.
Milton Friedman, a Capitalisme i llibertat (1962), va defensar un impost negatiu 
sobre la renda com un terra «per a totes aquelles persones en situació de necessi-
tat, sense tenir-ne en compte les causes, que perjudiqui el mínim possible la seva 
independència». I Friedrich Hayek (1981) es va limitar a donar suport a una mena 
de «terra del qual no hagi de caure ningú, fins i tot encara que no sigui capaç de 
mantenir-se a si mateix».
Davant d’aquests plantejaments que pretenen garantir el perfecte lliure funciona-
ment del mercat i limitar la intervenció del sector públic, James Tobin volia mi-
llorar la vida dels més desafavorits i erradicar la pobresa als Estats Units, per això 
l’any 1965 va proposar una renda mínima garantida que millorés els programes 
assistencials nord-americans.
Cal destacar també Anthony B. Atkinson (1995) i el seu impost de tipus únic sobre 
la renda, i també altres ferms defensors de la renda bàsica, com Jeremy Rifkin 
(1996), que la defineix com l’instrument més efectiu per protegir els treballadors, 
o John Kenneth Galbraith, defensor de l’ingrés garantit, que va arribar a afirmar 
que «un país ric com els Estats Units bé pot permetre’s treure tots els seus ciutadans 
de la pobresa».
Paul Krugman és un altre dels economistes influents que s’han interessat per aquest 
tema. Segons el seu parer, l’única manera de mantenir la classe mitjana és garantir 
una assegurança social a tots els ciutadans, que no solament els permeti l’accés a 
la sanitat, entre altres serveis, sinó també un ingrés mínim que, tenint en compte 
la concentració cada vegada més gran dels ingressos de capital en detriment de les 
rendes del treball, s’hauria de pagar a través dels impostos sobre els beneficis o els 
ingressos derivats d’inversions (Krugman, 2013). I, recentment, Yanis Varoufakis 
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també s’ha referit a la renda bàsica com una aproximació «del tot essencial» per al 
futur de la socialdemocràcia.
Hem esmentat només alguns exemples de la diversitat de persones de renom que 
han mostrat interès per la renda bàsica. Aquest interès, que en els darrers anys no 
ha decaigut, sinó que fins i tot s’ha incrementat, és a l’origen de la creació, l’any 
1986, d’una gran xarxa per posar en comú el coneixement de tothom i fomentar 
el debat sobre la renda bàsica per tot el món: la Basic Income European Network 
(Xarxa Europea de Renda Bàsica), que el 2004 es va ampliar i es va convertir en la 
Basic Income Earth Network (Xarxa Global de Renda Bàsica).
L’any 2017, a la reunió anual que tenen els líders mundials a Davos, es va tractar 
de la possibilitat de crear una renda bàsica universal amb l’objectiu de cercar nous 
instruments per pal·liar la caiguda de la classe mitjana dels països industrialitzats 
davant l’avanç de la digitalització i el creixement dels països en desenvolupament. 
En aquesta trobada hi va haver un debat, titulat «A basic income for all: dream or 
delusion?» (Una renda bàsica per a tothom: somni o deliri?), en el qual va quedar 
clar que existeixen diverses possibilitats d’implantar una renda bàsica i que hi ha 
moltes posicions confrontades; amb tot, hi va haver un consens general sobre la 
necessitat de buscar solucions diferents davant la nova realitat sorgida a partir de 
la digitalització, l’automatització de l’ocupació, la intel·ligència artificial, etc.
Tot aquest interès per part del món acadèmic, econòmic i polític ha fet que, des de 
fa ja molts anys, s’hagin engegat diversos projectes pilot de renda bàsica en dife-
rents indrets d’arreu del món. Només per esmentar-ne uns quants exemples, s’han 
dut a terme experiments als Països Baixos, Finlàndia, Alaska, Califòrnia, el Canadà, 
l’Índia, el Brasil, etc., que consistien, sobretot, a dotar un conjunt de ciutadans 
d’una assignació econòmica per tal d’estudiar-ne els efectes. A Suïssa fins i tot es va 
arribar a celebrar un referèndum (amb un resultat negatiu) sobre aquesta qüestió, 
i a Silicon Valley es porta a terme un projecte per analitzar els efectes d’una renda 
bàsica.
Veiem, doncs, que aquest tema ha estat objecte d’estudi al llarg dels anys, que 
s’han posat en marxa diversos projectes en aquesta direcció i que hi ha nombrosos 
arguments a favor de la renda bàsica, que inclouen aspectes com ara la llibertat i 
la igualtat, l’eficiència, la propietat comuna dels recursos, el repartiment igualitari 
dels beneficis del progrés tecnològic, la flexibilitat del mercat laboral, la lluita con-
tra la pobresa, etc. Però, ara més que mai, en l’època de la revolució digital, l’auto-
matització de les feines, la intel·ligència artificial, i davant les dificultats dels països 
avançats per tal de posar fi a la desocupació i la pobresa estructural, les iniciatives 
per establir un ingrés mínim per a tots els ciutadans adquireixen una importància 
cabdal. Es tracta d’una qüestió central en el debat públic, i cada vegada ho hauria 
de ser més.

Seria una mesura socialment acceptada?
Ja hem remarcat la necessitat d’impulsar el debat públic sobre aquesta qüestió. No 
obstant això, la possibilitat real d’establir una renda d’aquestes característiques re-
quereix que no es negui l’evidència que, en una societat democràtica com la nostra, 
la població no solament hauria d’acceptar aquesta mesura, sinó que també hauria 
de confiar-hi. Si no és així, la proposta continuarà sent objecte de debat en fòrums 
i universitats, però estarà lluny d’incorporar-se al nostre sistema de benestar.
Una mesura com ara la d’un crèdit fiscal, incondicional i universal, parteix dels 
principis d’igualtat d’oportunitats, de redistribució i, per descomptat, de solidaritat. 
La bona notícia és que els espanyols confien en aquest aspecte, i atorguen una pun-
tuació de 8,32 sobre 10 a la importància de ser solidaris amb els que estan pitjor. 
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D’altra banda, tal com es desprèn de l’Estudi d’opinió pública i política fiscal (CIS, 
2018), el 48,3% dels espanyols declaren que són conscients que els impostos són la 
manera de contribuir al manteniment del sistema.
El problema, així i tot, és la fractura que hi ha entre l’objectiu dels impostos i la 
percepció que en té la societat. Per exemple, si bé és cert que més de la meitat dels 
espanyols són conscients que són necessaris per prestar serveis públics (55,6%), 
només el 12,7% consideren que són un mitjà per redistribuir millor la riquesa. Per 
a gairebé 9 de cada 10 espanyols (87,6%), els impostos no es recapten amb justí-
cia, i el 63,5% pensen que la societat obté pocs beneficis a canvi del que paguen 
en impostos i cotitzacions. Podria ser que aquests percentatges fossin deguts a la 
mala valoració que es té de l’esforç del sector públic en polítiques socials: el 57,4% 
dels espanyols creuen que es dediquen molt pocs recursos a la protecció de la des-
ocupació, i gairebé el 70% opinen que se’n destinen també molt pocs a la seguretat 
social i les pensions. D’altra banda, el 45,9% de la població se sent més propera a 
l’afirmació «millorar els serveis públics encara que calgui pagar més impostos» (la 
mitjana és un 4,12 sobre 10, on 10 és just el contrari).
Sí que hi ha, en canvi, una acceptació social més gran sobre el pagament de més 
impostos per tal de tenir una renda bàsica. Segons la segona Enquesta de percepció 
social de la innovació a Espanya, de la Fundació Cotec i Sigma Dos (2018), el 49% 
de la població considera que la innovació tecnològica fa augmentar la desigualtat 
social. Per això, davant els canvis que hi ha a la societat i a l’economia, el 53,9% 
està a favor que l’estat pagui una renda bàsica universal. I el 60% dels que estan a 
favor declaren que pagarien més impostos per finançar aquesta mesura. 

4. Unes polítiques públiques que cal revisar i actualitzar
Avui, potser més que mai en les últimes dècades, cal revisar, actualitzar i millorar 
les polítiques públiques per donar resposta a les demandes socials. Molts meca-
nismes tradicionals han tocat sostre i, tot i que és cert que, des del punt de vista 
quantitatiu, hi ha d’haver un increment d’aquestes polítiques per tal que siguin més 
dignes, el més greu és que les que existeixen, no solament són incapaces de donar 
resposta a les demandes socials, sinó que exclouen determinats col·lectius.
En primer lloc, s’han de revisar les polítiques d’igualtat, perquè la crisi econòmica 
que va esclatar el 2008 ha posat de manifest les mancances i limitacions que tenen 
a l’hora de donar resposta a les necessitats dels més desafavorits i de determinats 
col·lectius, com ara els aturats de llarga durada, els joves o les dones. I, en segon 
lloc, perquè ara mateix estem immersos en una revolució tecnològica, en què l’au-
tomatització de les feines o la intel·ligència artificial representen un repte per al 
nostre propi model social, i per això caldrà poder donar respostes des de les dife-
rents polítiques econòmiques i socials. L’escenari ha canviat, i calen solucions noves 
per transformar el present i construir un futur millor.
El marc econòmic i social és diferent en relació amb el moment en què es van dis-
senyar els mecanismes actuals. Ens trobem davant un nou context en el qual s’estan 
redefinint les tasques de l’estat a la societat; l’estat ha de fer una passa endavant 
des de la seva funció assistencial o protectora per convertir-se en garantia de la 
subsistència de les persones, per tal que aquestes puguin viure amb plena llibertat. 
A partir d’aquí, la política aconseguirà pal·liar la pobresa i la desigualtat; especial-
ment, la que té un origen familiar.
Si no disposem de polítiques d’igualtat integrals, que entenguin la desigualtat de 
manera global per tal de garantir la llibertat de les persones, continuarem amb un 
estat que tindrà una tasca merament protectora i, tal com ja hem demostrat, «els 
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programes dedicats als pobres acabaran sent programes pobres, almenys des del 
punt de vista pressupostari» (Sevilla, 1999).
Ja hem indicat que la crisi econòmica i les polítiques econòmiques que es van 
engegar per fer-hi front han deixat un pòsit de pobresa, desigualtat i precarietat 
laboral del tot preocupant. Al mateix temps, els mecanismes tradicionals han estat 
incapaços d’aconseguir els seus objectius i han exclòs nombrosos col·lectius socials 
del seu camp de protecció. Ens referim al 34% d’aturats de llarga durada (amb una 
situació d’atur de més de dos anys) que no aconsegueixen reincorporar-se al mer-
cat laboral; al 26,6% de la població que està en risc de pobresa o d’exclusió social; 
als menors de 16 anys que viuen per sota del llindar de pobresa (que són tres de 
cada deu), o a un mercat laboral que és incapaç de fer sortir de la pobresa fins i tot 
aquells que tenen una feina, ja que hi ha un 13% de treballadors pobres. Davant 
d’aquesta situació, les polítiques públiques no solament han estat insuficients, en 
termes quantitatius, sinó també ineficients per a la consecució dels seus objectius.
La despesa social a Espanya (24,7% del PIB) és cinc punts inferior a la mitjana 
europea, i destinem 6.300 euros en paritat de poder adquisitiu per persona per 
comparació als 10.800 euros que hi inverteix França o els 8.200 d’Itàlia. I l’esforç 
públic destinat a protecció social és especialment insuficient, ja que és d’un escàs 
16,8% del PIB –per sota de la mitjana de la zona euro (20%), Grècia (20,7%), 
França (24,4%) o Itàlia (21,1%)–, que ocupa, a més a més, la penúltima posició en 
el rànquing europeu de despesa relativa destinada a les famílies i els infants, només 
amb el 0,7% del PIB.
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Gràfic 1. Despesa pública destinada a les famílies 
 i els infants, 2017 
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La ineficiència de les polítiques és la causa que a Espanya la desigualtat d’ingressos 
sigui elevada i que les transferències socials redueixin menys la desigualtat. Les 
dades que exposem a continuació exemplifiquen bé el problema. D’una banda, el 
20% de la població més rica guanya sis vegades més que el 20% més pobre, unes 
xifres superiors a la mitjana de l’OCDE. De l’altra, el coeficient de Gini és un dels 
més elevats d’Europa (35,5, per comparació al 30,7 de la zona euro), al mateix 
nivell que Grècia o Romania. Si comparem amb el mateix coeficient abans de les 
transferències socials, podem concloure que a Espanya l’impacte del sector pú-
blic és menor: les transferències redueixen la desigualtat 16 punts percentuals per 
comparació als 21 punts percentuals de la zona euro. Espanya, doncs, se situa en 
la mitjana europea pel que fa a desigualtat d’ingressos de mercat (posició número 
16), però la desigualtat és més elevada després d’impostos i transferències, ja que 
baixa fins a la posició número 22. Aquestes dades fan evident la limitada actuació 
redistributiva de l’estat, que fa que augmenti la desigualtat en relació amb els in-
gressos disponibles a les llars. Si tenim en compte l’efecte mitigador de la pobresa, 
també és bastant limitat: el 24,4% per comparació amb el 32,2% de la zona euro. 
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Gràfic 2. Reducció de la pobresa per transferències 
socials, 2017 
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Amb tot, el pitjor de tot aquest disseny inadequat és que les prestacions públiques 
no estan dirigides cap als més pobres. Les llars que constitueixen el 20% inferior 
de la distribució d’ingressos només reben prop del 55% del pagament mitjà corres-
ponent al conjunt de totes les famílies, mentre que les que constitueixen el 20% 
superior perceben, aproximadament, un 60% més que el que rep la família mitjana.
La Comissió Europea, en el seu informe sobre ocupació del 2016, va suspendre 
Espanya no solament perquè tenia nivells de desigualtat «crítics», sinó, tal com 
va destacar, per la ineficiència del seu sistema de transferències socials a l’hora de 
reduir la desigualtat de les rendes més baixes (Comissió Europea, 2018). En aquest 
mateix informe, adverteix que Espanya, juntament amb Itàlia, és el país on les 
transferències socials beneficien menys les rendes més baixes. La tendència gene-
ral és que els decils més elevats siguin contribuïdors nets, i els pobres, perceptors 
nets. A Espanya, però (així com a Portugal, França, Bulgària i Hongria), solament 
és contribuent net el decil més ric; el decil nou és neutre i la resta són perceptors 
nets. Això genera un impacte de les prestacions socials més gran en els percentat-
ges mitjà-alt de renda, en detriment de les rendes més baixes.
De tot el que acabem d’exposar se’n desprèn que les transferències socials a Espan-
ya tenen una orientació relativament ineficient, per la qual cosa «per plantar cara 
als desafiaments en matèria de benestar i desigualtat d’ingressos cal emprar de 
manera més eficient els instruments de política fiscal i les transferències» (OCDE, 
2018). A més a més, com que el que és singular, al nostre país, és la desigualtat en 
la renda primària, les polítiques s’han de reorientar per tal de prevenir la desigual-
tat allí on es genera: en la distribució de la renda de mercat (Calonge, 2017).
Davant aquesta situació, hem vist que calen solucions que resolguin la insuficiència 
i la ineficiència de la major part dels mecanismes tradicionals. Tal com hem plante-
jat a l’inici d’aquest capítol, però, també cal revisar les polítiques públiques, perquè 
la revolució tecnològica ja és aquí i, d’una manera o d’una altra, transformarà el 
nostre model social i de vida. La globalització i la digitalització no solament plante-
gen reptes en les prestacions públiques, sinó també «nous desafiaments en l’àmbit 
de les polítiques tributàries» (OCDE, 2018). 

Quina és la situació a Espanya?
La implantació de l’estat del benestar ha estat fonamental per reduir les desigual-
tats socials i econòmiques al nostre país. No obstant això, si tenim en compte com 
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s’ha configurat, observem que s’hi inclouen les pensions, les prestacions d’atur con-
tributives, la sanitat, l’educació, l’habitatge i, de manera més marginal, tots aquells 
mecanismes que formen part de la política de serveis socials (subsidis d’atur, pen-
sions mínimes, pensions no contributives, renda activa d’inserció, etc.). Barregem, 
doncs, serveis públics i mesures de redistribució amb polítiques dirigides a pal·liar 
directament situacions de vulnerabilitat, i aquestes últimes polítiques socials que-
den en un segon pla al nostre estat del benestar.
Un altre aspecte que hem d’assenyalar és que la distribució de competències suposa 
que «les ajudes a les famílies puguin ser concedides per diferents organismes pú-
blics en diversos territoris o nivells, per la qual cosa és possible que no siguin iguals 
en totes les comunitats autònomes ni localitats». Davant d’això, l’estat «garanteix 
a tots els ciutadans l’accés a les prestacions socials bàsiques a través de diversos 
instruments: seguretat social, política fiscal, Pla concertat de prestacions bàsiques 
de serveis socials, etc.» (Anuari estadístic Ministeri de Treball, 2017). La realitat, 
però, és que al nostre sistema hi manca coordinació entre nivells administratius, ja 
que, en molts casos, hi ha situacions de superposició de competències i el mapa de 
prestacions és força heterogeni en tot el territori, la qual cosa no encaixa bé en un 
estat en el qual hi ha d’haver igualtat d’oportunitats per a tothom. 
En essència, la política redistributiva a Espanya es duu a terme, principalment, 
a través de transferències i d’impostos progressius. Segons l’Observatori sobre el 
repartiment dels impostos i les prestacions monetàries a les llars espanyoles, l’efec-
te redistributiu d’impostos i prestacions agregat és una disminució del 30,73% 
(0,1793 punts del coeficient de Gini) de la desigualtat de renda primària, dels 
quals 28,93 punts corresponen a les prestacions públiques i 1,8 punts, al sistema 
fiscal. En concret, l’IRPF redueix la desigualtat en la distribució de la renda bruta 
de les llars espanyoles en un 7,55%, mentre que la prestació mitjana representa el 
26,8% de la renda bruta de les llars mitjanes espanyoles, la qual cosa eleva la seva 
renda primària a 8.553 euros. 
A Espanya, disposem d’un sistema de garantia d’ingressos mínims ampli –integrat 
per diverses prestacions que complementen el sistema de protecció social de l’estat 
en els àmbits de desocupació, família, vellesa i incapacitat–, en el qual s’inclouen, 
entre d’altres, les pensions no contributives, els complements de mínims de les 
pensions contributives, les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la 
Dependència (SAAD), les prestacions familiars per fill a càrrec, els subsidis d’atur, 
la renda activa d’inserció, les rendes mínimes autonòmiques, etc. Les últimes dades 
del 2016 reflecteixen un total de 6.678.577 perceptors d’alguna d’aquestes presta-
cions, amb una despesa executada de 22.471,6 milions d’euros.
Disposem, doncs, de diversos instruments per garantir uns ingressos mínims als 
ciutadans en situacions de manca de recursos que fan una tasca ex post per part del 
sistema públic de protecció social en situacions de necessitat. Es tracta, però, d’un 
sistema bastant complex, amb diverses prestacions, que pateix de la manca d’uni-
versalitat de la protecció econòmica contra la pobresa que hi ha a Espanya i amb 
unes prestacions amb unes quanties que no podríem afirmar que siguin suficients, 
ja que ens manca una referència bàsica única que faci de «nivell de dignitat», un 
llindar d’ingressos determinat de manera objectiva i considerat suficient per cobrir 
les necessitats mínimes d’una persona o família (Políticas públicas para combatir la 
pobreza en España, CES, 2017).
Podem fer una revisió d’algunes de les principals prestacions econòmiques que en 
l’actualitat actuen com a mecanismes redistributius a Espanya i que, en la nostra 
proposta, són elements que hem d’examinar i anar aproximant, de manera progres-
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siva, al mínim personal escollit, per eliminar les enormes diferències entre totes 
que avui es mantenen. Partim del fet que són prestacions que intenten garantir 
el nivell d’ingressos necessari perquè les persones puguin fer front a les seves ne-
cessitats vitals. La pregunta, però, és: per què hi ha tantes diferències, sobretot en 
relació amb les quanties, si el que pretenen totes les prestacions és garantir uns 
recursos mínims als ciutadans en situacions de vulnerabilitat?
En primer lloc, parem esment a les pensions mínimes contributives, enteses com 
una garantia d’ingressos mínims a favor de les pensions contributives, de tal ma-
nera que les que ofereixen prestacions econòmiques per sota d’aquest mínim reben 
un complement per part dels pressupostos generals de l’estat. Tal com assenyala la 
Seguretat Social, «es garanteixen unes quanties mínimes mensuals en determina-
des prestacions, que variaran en funció de si el pensionista ha complert o no una 
edat determinada, i de si té o no familiars a càrrec seu, sempre que no superi el 
límit d’ingressos establert».
El 2017 el 25,61% de les pensions van rebre aquest complement de mínims (Anua-
ri estadístic Ministeri de Treball, 2017), l’impacte pressupostari del qual –que per-
met finançar la millora de les pensions més baixes– puja a 7.329 milions d’euros. 
Per parlar d’algunes xifres, la pensió mínima contributiva de jubilació per a majors 
de 65 anys se situa en 11.701,20 euros l’any en el cas de tenir un cònjuge a càrrec, 
al mateix nivell que la d’incapacitat permanent absoluta; la pensió d’invalidesa per-
manent derivada de malaltia comuna disminueix fins als 5.899,60 euros; la pensió 
mínima de viduïtat amb càrregues familiars és de 10.970,40 euros, i la d’orfandat 
se situa en 2.898 euros per beneficiari, la mateixa xifra que la pensió mínima en 
favor de familiars.
En segon lloc, hi ha les pensions no contributives, que, tal com indica la Seguretat 
Social, són «prestacions econòmiques que es concedeixen als ciutadans que estan 
en situació de necessitat protegible i sense recursos suficients per subsistir, en els 
termes legalment establerts, encara que no hagin cotitzat mai o no ho hagin fet 
durant el temps suficient per aconseguir les prestacions del nivell contributiu». 
Aquestes pensions garanteixen una prestació econòmica, assistència mèdica i far-
macèutica gratuïta, i serveis socials a tots els ciutadans majors de 65 anys o en 
situació d’invalidesa, i tenen un impacte pressupostari que l’any 2018 va pujar a 
2.380 milions d’euros (amb l’exclusió del País Basc i de Navarra).
La quantia d’aquestes pensions no contributives està fixada en 5.488 euros, no pot 
ser inferior al 25% de la pensió establerta i s’adapta al nombre de beneficiaris que 
convisquin a la unitat familiar; per exemple, la quantia individual és de 4.664,8 
euros en el cas d’una família amb dos beneficiaris. La pensió no contributiva de 
jubilació beneficia en l’actualitat 256.317 persones, amb una quantia mitjana de 
368,94 euros, i la d’invalidesa beneficia 194.749 persones, amb una pensió mitjana 
de 412,67 euros.
El paper dels complements de mínims de les pensions, així com el de les pensions 
no contributives, és fonamental per a la lluita contra la pobresa i la marginació. 
El seu àmbit, però, queda circumscrit a uns col·lectius concrets. Què passa amb la 
resta dels col·lectius socials?
El nostre sistema del benestar impulsa diferents programes que tenen com a ob-
jectiu «la promoció i el ple desenvolupament de totes les persones, famílies i grups 
de la societat per obtenir un benestar social i una qualitat de vida més elevats en 
l’entorn vital o en la comunitat pròpia», com també la prevenció i la lluita contra la 
pobresa, i l’eliminació de les causes que puguin portar a l’exclusió social (Ministeri 
de Sanitat, 2018). Amb aquesta finalitat, es concedeixen diverses prestacions per 
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tal de prevenir, reparar o superar determinades situacions o necessitats que provo-
quen la pèrdua d’ingressos o l’excés de despeses de les persones.
En primer lloc, assenyalarem els programes relacionats amb l’ocupació. Actualment 
hi ha 823.223 persones que reben un subsidi d’atur equivalent al 80% de l’IPREM 
(430,27 euros mensuals el 2018), durant un període que depèn del nombre de me-
sos cotitzats i de si hom té responsabilitats familiars o no. Aquest subsidi el reben 
les persones que han exhaurit la prestació contributiva i, també, els treballadors 
més grans de 55 anys.
A més, les persones desocupades que hagin exhaurit el dret de rebre prestacions 
contributives o subsidis, durant 11 mesos poden sol·licitar la renda activa d’inserció 
fixada en el 80% de l’IPREM, que avui beneficia 156.445 persones (mitjana men-
sual de 203.456 persones). Si tenen responsabilitats familiars, també poden acce-
dir a algun dels programes de polítiques actives d’ocupació i de percepció d’algun 
ajut econòmic de suport. Cal destacar el programa PREPARA, en el qual el benefi-
ciari, com a complement de les accions de requalificació o reinserció professional, 
rep un ajut econòmic d’acompanyament del 75% de l’IPREM mensual.
Cal esmentar, també, les prestacions per a la protecció de les famílies. Entre aques-
tes, hi ha les més de 20.000 prestacions de pagament únic que es concedeixen a 
l’any per naixement o adopció, la quantia de les quals pren com a base el salari 
mínim interprofessional i té en compte el nombre de fills nascuts o adoptats; i l’as-
signació econòmica de 291 euros per fill o menor a càrrec, que actualment benefi-
cia més d’un milió de persones. Aquestes prestacions de pagament únic o periòdic 
per a la protecció de les famílies van rebre una assignació pressupostària de 1.585 
milions d’euros l’any 2018.
També disposem de diverses polítiques adreçades als col·lectius més desafavorits, 
als quals es van destinar 2.512 milions d’euros en els pressupostos generals de 
l’estat del 2018, en polítiques de serveis socials i promoció social. I, també, altres 
polítiques econòmiques que, amb una partida de 14.388 milions d’euros, volen 
compensar les rendes salarials que es deixen de percebre amb la impossibilitat 
temporal de treballar (per malaltia, maternitat, paternitat, fallida, suspensió de 
pagaments, etc.), o els ajuts de suport a la família o als afectats per la síndrome 
tòxica, com també les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants.
Entre les polítiques de serveis socials i protecció social (2.512 milions d’euros) no 
podem oblidar tampoc les prestacions a persones en situació de dependència, que 
s’entenen com el dret que té qualsevol ciutadà a tenir garantida l’atenció i la cura 
quan es trobi en una situació de dependència. Per tal que aquestes persones acon-
segueixin una autonomia personal més gran i puguin exercir plenament el seu dret 
de ciutadania, es va crear el Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 
(SAAD), que als pressupostos generals de l’estat del 2018 va rebre una assignació 
de 1.401 milions d’euros. Les persones dependents reben, entre altres ajuts, una 
prestació econòmica que oscil·la entre els 153 i els 387,64 euros mensuals per 
compensar les despeses derivades de les cures que reben en l’entorn familiar, o una 
prestació econòmica d’assistència personal per a la promoció de l’autonomia de les 
persones en situació de dependència, l’import de la qual oscil·la entre els 300 i els 
715,07 euros mensuals.
Finalment, Espanya disposa d’un mapa de rendes mínimes autonòmiques amb di-
ferents denominacions (ingrés mínim de solidaritat, salari social bàsic, rendes d’in-
serció, rendes socials bàsiques, prestació bàsica familiar, renda d’inclusió social, 
renda de garantia d’ingressos, etc.), que ofereixen protecció assistencial per cobrir 
les necessitats més bàsiques de les persones que no tenen recursos suficients, me-
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sures que, en la major part dels casos, van acompanyades de procediments d’inclu-
sió sociolaboral. A més a més, les autonomies també tenen competència sobre els 
denominats ajuts d’emergència social, de caràcter extraordinari, destinats també 
a les persones mancades de recursos, per tal que puguin afrontar determinades 
situacions, cobrir necessitats bàsiques, etc.
La inexistència d’una normativa comuna, però, ha creat un panorama ben hetero-
geni, en el qual les rendes difereixen molt quant a requisits d’accés, durada, quan-
tia, incompatibilitats, ponderació de les càrregues familiars, etc. Segons l’Informe 
anual de rendes mínimes d’inserció (Ministeri de Sanitat, 2017), es van destinar a 
aquestes prestacions 1.544 milions d’euros, que van beneficiar un total de 732.964 
persones, amb una quantia mitjana de 451,97 euros, un màxim de 758,35 euros 
i una durada de 6 a 12 mesos. Hi ha cinc comunitats autònomes que no fixen 
terminis temporals per a la percepció de la prestació mentre es mantinguin les 
condicions d’accés, i, en d’altres, aquesta prestació no està legalment garantida, de 
manera que depèn de la disponibilitat pressupostària.
A aquestes diferències territorials cal afegir-hi la manca de coordinació entre les 
administracions, sobretot amb les administracions locals. En relació amb això, és 
interessant la proposta del president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, d’ampliar les competències dels ajuntaments per-
què, amb el superàvit actual que tenen, puguin finançar les prestacions de serveis 
socials i dependència, que ara estan negligides per la manca de capacitat financera 
de les comunitats autònomes. De fet, ja hi ha damunt la taula diferents iniciatives 
per part dels ajuntaments que van en la línia de les rendes mínimes, com és ara el 
cas de la renda social municipal de l’ajuntament de la Corunya, destinada a pal·liar 
situacions temporals de necessitat i garantir uns recursos mínims de subsistència; 
la renda social de l’ajuntament de Gijón, que inclou ajuts econòmics per a l’adquisi-
ció de productes o serveis específics i ajuts econòmics de complements d’ingressos 
mínims de la unitat econòmica de convivència independent; els ajuts d’urgència 
social per a famílies amb fills de 0 a 16 anys de l’ajuntament de Barcelona, o els 
ajuts de necessitat urgent de l’ajuntament de Saragossa.
Aquesta anàlisi mostra l’existència d’una gran varietat de prestacions que, si bé són 
essencials per a milers de persones al nostre país, estan condicionades als requisits 
i són limitades en el temps. A més, moltes de les quanties estan molt allunyades 
del que hauríem d’entendre com un import mínim digne per subsistir, que garan-
teixi la llibertat de les persones. No té sentit disposar d’un mínim a l’IRPF que es 
defineixi com els recursos imprescindibles per poder subsistir i que hi hagi, com 
hem vist, prestacions molt per sota d’aquesta quantitat. Per això, una renda fiscal 
universal és la fórmula per anar aproximant, de manera progressiva, totes aquestes 
prestacions al mínim que es considera necessari per poder subsistir i dur a terme 
un projecte de vida en llibertat.
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Taula 1. Elements d’acció pública redistribuïdora  
de rendes, 2018

Quantia anual Cost pressupostari (milions)

Pensions mínimes contributives 7.329

Jubilació Amb cònjuge a càrrec Sense cònjuge

65 anys 11.701,2 9.483,6

Menors de 65 anys 10.970,4 8.871,8

65 anys procedent de gran 
invalidesa 17.551,8 14.225,4

Incapacitat permanent Amb cònjuge a càrrec Sense cònjuge

Gran invalidesa 17.551,8 14.225,4

Absoluta o amb 65 anys 11.701,2 9.483,6

Viduïtat Amb càrregues familiars Menor de 60 anys

10.970,4 7.183,4

Orfandat Per beneficiari Absoluta (un beneficiari)

2.898 10.081,4

Favor de familiars 2.898

Pensions no contributives 2.380 (sense el País Basc ni Navarra)

Íntegra 5.488

Mínim 25% 1.372

Subsidis d’atur i renda activa 
d’inserció 430,27 (80% IPREM) 4.186

Polítiques de serveis socials i promoció social 2512

Sistema d’Autonomia i d’Atenció 
a la Dependència 153 - 387,64 1.401

Protecció familiar (pagament únic i pagament periòdic) 1.585

Pagament únic Base SMI (900)

Pagament periòdic 291

Rendes mínimes 
autonòmiques

Quantia mitjana:  
451,97 (màxima mitjana=758,35)

Despesa executada (2017): 
1.544

Mitjana del mínim personal i 
familiar 7.844

Total de beneficis fiscals a l’IRPF 34.825,11 mill.

Altres dades d’interès

Salari mínim interprofessional 
(mensual) 900

IPREM (mensual) 537,84

Pensió mitjana sistema 
contributiu 959,56

Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social, pressupostos generals de l’estat 2018 i Memòria de 
beneficis fiscals del 2018.
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5. La proposta
Com ja hem comentat, la proposta que plantegem aquí és la d’un crèdit fiscal uni-
versal: un mínim vital que es converteixi en una renda garantida que asseguri el 
nivell mínim d’ingressos imprescindibles per satisfer les necessitats bàsiques de 
totes les persones i, d’aquesta manera, també la seva llibertat.
S’han fet diverses crítiques als mecanismes de transferència de renda cap als pobres 
i desafavorits: el cost elevat de gestió en sotmetre a examen els requisits d’accés, 
la descoordinació entre polítiques i organismes gestors, una cobertura insuficient, 
els desincentius pel que fa a la feina, la trampa de la pobresa, etc. Tot i que aquests 
arguments són objecte de debat i molts poden ser posats en dubte, alguns d’aquests 
problemes es podrien evitar amb la proposta d’una renda fiscal universal.
Tanmateix, la crítica més important de totes –i, curiosament, la que ha tingut men-
ys espai en el debat públic en les últimes dècades– és la desconnexió que hi ha 
entre el sistema de transferència de renda i el sistema impositiu general sobre la 
renda. La paradoxa és evident: tots aquells que no presenten declaració de la renda 
–que, a més, solen ser persones en risc de pobresa i d’exclusió social– no es poden 
beneficiar de les despeses fiscals que atorga l’estat als qui, pel fet de tenir més in-
gressos, sí que presenten la declaració de l’impost sobre la renda.
A més a més, i tal com ja hem explicat a l’apartat anterior, no té gaire lògica que hi 
hagi diferències entre les quanties de les prestacions públiques si totes pretenen as-
segurar uns ingressos a les persones i a les seves famílies, com, tampoc, que hi hagi 
prestacions per sota de l’actual mínim personal i familiar de l’IRPF, que «constitueix 
la part de la base liquidable que, pel fet d’estar destinada a satisfer les necessitats 
bàsiques personals i familiars del contribuent, no està sotmesa a tributació per 
aquest impost» (Agència Tributària, 2016). És a dir, si l’estat ja considera que hi ha 
un nivell de renda necessari per a la subsistència, cap prestació no hauria d’estar 
per sota d’aquest nivell.
Aquesta quantitat que es considera un mínim vital per als qui presenten l’IRPF i 
moltes de les deduccions que preveu l’impost són superiors a prestacions com ara 
l’ajut per fill o menor a càrrec, els subsidis d’atur o les rendes mínimes d’inserció. 
Per tant, introduir una renda fiscal universal implica canvis en l’IRPF (eliminar 
deduccions i passar el mínim personal i familiar a la quota), i en la política social 
d’ajudes monetàries (pensions no contributives, subsidis d’atur, rendes mínimes de 
les comunitats autònomes), que s’han d’anar aproximant, de manera gradual, al 
mínim vital definit a l’IRPF.

La connexió entre la política social i el sistema impositiu
Una crítica fonamental al nostre sistema del benestar i, curiosament, una de les que 
menys espai ha tingut en el debat públic en les últimes dècades, és la desconnexió 
entre el sistema de transferència de renda i el sistema impositiu general sobre la 
renda. La paradoxa és doble. Primer, perquè els qui no presenten la declaració de 
la renda –en molts casos, persones en situació de pobresa i d’exclusió social– no es 
beneficien de les despeses fiscals que atorga l’estat als qui –pel fet de tenir més in-
gressos– sí que presenten la declaració de l’impost sobre la renda. I, segon, perquè 
el mínim personal i familiar per als qui presenten l’IRPF, i moltes de les deduccions 
que s’hi tenen en compte, són superiors a prestacions com ara l’ajut per fill o menor 
a càrrec, els subsidis d’atur o les pensions contributives.
Encara que aquest tema ha de ser objecte d’un estudi independent, la veritat és 
que el nostre IRPF presenta una gran amalgama de beneficis fiscals i d’exemp-
cions, que alguns estudis assenyalen com a regressius (Haugh i Martínez-Toledano, 
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2017), i que, en tot cas, tenen un impacte pressupostari elevat. Si ens fixem en la 
Memòria de beneficis fiscals del projecte de pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2018 (Ministeri d’Hisenda, 2018), el total de les despeses fiscals és de 34.825 
milions d’euros. 7.846 milions d’euros (el 22,53% del total) corresponen a l’IRPF i 
s’obtenen, sobretot, en forma de reduccions en la base imposable (3.179 milions), 
deduccions en la quota (3.299 milions) i exempcions (1.086 milions). Entre els 
conceptes pels quals s’obtenen beneficis fiscals, destaquen les deduccions per llo-
guer o inversió en habitatge (1.100 milions), per maternitat (781 milions) o per 
família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (1.102 milions), així com 
les reduccions per rendiments del treball (731 milions), tributació conjunta (1.117 
milions) o aportació als sistemes de previsió social (1.117 milions).

Taula 2. Pressupostos de beneficis fiscals d’IRPF, 2018 
(milions d’euros) 

Total 7.846

Reducció per tributació conjunta 1.117

Deducció per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec 1.102

Deducció per inversió a l’habitatge habitual (règim transitori) 1.035

Deducció per maternitat 782

Reducció per aportacions a sistemes de previsió social 771

Reducció per rendiments del treball 731

Exempció parcial del gravamen especial sobre els premis de determinades 
loteries i apostes 396

Reducció per arrendaments d’habitatges 341

Especialitats de les anualitats per aliments 271

Deducció per donatius 231

Exempció de determinades pensions públiques per invalidesa 204

Exempció dels guanys patrimonials per reinversió en l’habitatge habitual 190

Reducció per rendiments d’activitats econòmiques en estimació objectiva 183

Exempció de les prestacions familiars per fill a càrrec, orfandat o maternitat 122

Exempció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament del 
treballador 71

Deducció per rendes a Ceuta i Melilla 65

Deducció per lloguer de l’habitatge habitual (règim transitori) 64

Altres incentius 170

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria de beneficis fiscals del 2018.

Els beneficis fiscals no deixen de ser transferències de renda que atorga l’estat mit-
jançant l’IRPF. I encara que qui les genera són les mateixes persones, són superiors 
al que es destina a polítiques redistributives en favor dels més pobres. Si mirem 
els pressupostos generals de l’estat consolidats per a l’any 2018, es van destinar un 
total de 13.895 milions d’euros a pensions mínimes contributives, subsidis d’atur 
i renda activa d’inserció, i pensions no contributives, una xifra que representa el 
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40% del total dels beneficis fiscals. Si tenim en compte les prestacions adreçades 
a la protecció de les famílies (1.585 milions) i als subsidis per maternitat, paterni-
tat, risc durant l’embaràs i lactància natural (2.559 milions d’euros), el total és de 
18.039 milions d’euros, la qual cosa representa prop de la meitat de les despeses 
fiscals.
Segons l’Estadística de declarants de l’IRPF (Agència Tributària, 2016), en total es 
van presentar 6,8 milions de declaracions amb deduccions generals, de les quals 4 
milions corresponen a habitatge habitual. D’altra banda, hi va haver un total d’1,7 
milions de declaracions amb deducció per maternitat (una mitjana de 912 euros), 
deducció per descendent o ascendent amb discapacitat (una mitjana de 1.048 eu-
ros) i deducció per família nombrosa (una mitjana de 981 euros). A més a més, 
la reducció mitjana en la base imposable general és de 2.804 euros, mentre que 
la mitjana del mínim personal i familiar puja 7.844 euros. Per comparació, totes 
aquestes xifres són superiors al que molts espanyols reben des del sistema de pro-
tecció social en forma de prestacions.

Taula 3. Declaració d’IRPF, 2018

Nombre total de declaracions 19.621.728

Nombre de declaracions amb deduccions generals 6.809.128

Nombre de declaracions amb deducció per habitatge habitual 4.080.876

Nombre de declaracions amb deducció per maternitat 831.963

Nombre de declaracions amb deducció per descendent o ascendent 313.398

Nombre de declaracions amb deducció per família nombrosa o assimilada 643.041

Mitjana del mínim personal 5.993

Mitjana del mínim per descendent 3.132

Mitjana dels mínims personal i familiar 7.844

Mitjana de les reduccions de la base imposable general 2.804

Deducció mitjana per habitatge habitual 664

Deducció mitjana per maternitat 912

Deducció mitjana per descendents o ascendents amb discapacitat a càrrec 1.048

Deducció mitjana per família nombrosa o assimilada 981

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària.

Hi ha una marcada inconsistència del sistema d’acció pública respecte dels dife-
rents nivells de renda i situacions familiars. Posem-ne un exemple: en definir una 
pensió mínima garantida, quan la contribució al sistema de pensions ha estat insu-
ficient i proporciona una prestació inferior al mínim establert, l’estat fa una trans-
ferència complementària. El que no té gaire sentit, en aquest cas, és que la quantia 
de la pensió no contributiva sigui inferior. Si la primera es considera un mínim, cap 
altra no hauria d’estar-hi per sota, i el fet d’haver contribuït més o menys al sistema 
és el que marcarà la recepció de quantitats superiors a aquest mínim.
Un altre exemple concret que és sorprenent: les desgravacions per fill que figuren a 
les rendes de l’IRPF són superiors als ajuts per fill que el mateix estat dona a les per-
sones que no tenen ingressos suficients. A l’IRPF es preveu una deducció per ma-
ternitat per fills menors de 3 anys de fins a 1.200 euros anuals per cada fill nascut 
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o adoptat en territori espanyol, o la deducció de família nombrosa, també de 1.200 
euros. Davant d’això, la prestació per fill o menor a càrrec és de 291 euros anuals.
El que tampoc té gaire coherència és la disparitat dels imports de les prestacions: 
subsidis d’atur fixats en 430,27 euros mensuals, pensions mínimes contributives 
(per a majors de 65 anys sense cònjuge a càrrec) de 656,90 euros o pensions no 
contributives d’invalidesa de 380,10 euros. Totes aquestes pensions s’haurien d’anar 
acostant a l’import que convinguem de considerar com el mínim vital necessari per 
satisfer les necessitats bàsiques.
Encara que sembli paradoxal, aquestes dades indiquen que, per a l’estat, les ne-
cessitats bàsiques personals o familiars augmenten com més elevada és la renda 
de les persones. Cosa que ratifica, a més a més, en restar aquest mínim de la base 
liquidable de l’impost, de manera que té un efecte reductor més alt com més elevat 
és l’ingrés i, en conseqüència, el tipus pel qual tributa. Una contradicció enorme, 
que és injusta i que, tanmateix, subsisteix juntament amb altres contradiccions que 
reforcen la idea que els mecanismes de sosteniment de rendes estan basats en cri-
teris més pròxims a la caritat que als drets, a la justícia social i a la mateixa llibertat 
de les persones.
Si al problema d’ineficiència de les actuals polítiques socials i d’igualtat que hem 
vist a l’apartat anterior, hi sumem el problema que acabem d’analitzar –que fins i 
tot podem qualificar de regressiu, ja que no és equitatiu–, ens trobem davant d’una 
proposta de renda fiscal universal que pretén harmonitzar l’impost sobre la renda i 
les prestacions monetàries adreçades als més pobres.
Partint del fet que tots dos mecanismes es basen en el nivell de renda de les perso-
nes, les seves situacions familiars i determinades circumstàncies concretes, com ara 
minusvalideses físiques o psíquiques, és pertinent unificar-los. Aquesta és una bona 
mesura per racionalitzar les actuacions del sector públic i dotar el sistema de més 
equitat, transparència i simplicitat.
Cal unificar els criteris contributius i redistributius en funció de la renda i de la 
situació familiar, i això és possible mitjançant la proposta d’una renda fiscal univer-
sal, amb uns elements i un funcionament que queden explicats en els dos apartats 
següents.

Elements de la proposta 
La proposta d’una renda fiscal universal és oberta, flexible, gradual i adaptable a 
cada moment econòmic. Per començar a configurar-la i fixar els principals elements 
de la renda garantida, podem partir de les cinc característiques de la renda bàsica 
segons la Basic Income Earth Network, que estableix que és una renda periòdica, 
en efectiu, individual, universal i incondicional. Però cal que matisem aquestes 
característiques. 

Nivell de renda mínima
En primer lloc, quin és el nivell de renda mínima que permet satisfer les necessi-
tats bàsiques de les persones per tal que siguin lliures a l’hora de prendre les seves 
decisions i no estiguin condicionades per la necessitat de subsistir? Com ja hem 
exposat, ja hi ha un mínim personal i familiar definit a l’IRPF, que és la suma del 
mínim del contribuent, el mínim per ascendent, per descendent i per discapacitat. 
Aquest mínim no se sotmet a tributació i, per tant, és una quantitat que fixa l’estat.
Per tenir en compte les circumstàncies de cada persona, es fixa un mínim del con-
tribuent en 5.550 euros anuals. Així i tot, quan el contribuent té més de 65 anys, 
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aquest mínim augmenta 1.150 euros anuals i, si és més gran de 75 anys, augmenta, 
addicionalment, 1.400 euros anuals.
També hi ha un mínim per ascendent fixat en 1.150 euros anuals per cada ascen-
dent més gran de 65 anys o discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o 
superior al 33%. Quan l’ascendent té més de 75 anys, el mínim assenyalat abans 
augmenta 1.400 euros anuals. I també s’aplica un mínim per descendent fixat en 
2.400 euros anuals pel primer descendent, 2.700 euros anuals pel segon, 4.000 
euros anuals pel tercer i 4.500 euros anuals pel quart i per tots els següents. A més 
a més, per cada descendent menor de 3 anys, aquests mínims s’incrementen en 
2.800 euros anuals. 
Finalment, hi ha un mínim establert per discapacitat del contribuent, com també 
per discapacitat dels ascendents i els descendents (fixats, tots dos, en 3.000 euros 
anuals, i en 9.000 euros anuals si, a més, s’acredita un grau de minusvalidesa igual 
o superior al 65%).

Taula 4. Mínim en IRPF (euros), 2018

Mínim del contribuent

Generals 5.550

Més grans de 65 anys 6.700

Més grans de 75 anys 8.100

Mínim per descendents

Pel primer fill 2400

Pel segon fill 2700

Pel tercer fill 4000

Pel quart fill i els següents 4500

Mínim per ascendents

Per cada ascendent més gran de 65 anys o discapacitat amb un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 33% 1.150

Per cada ascendent més gran de 75 anys 1.550

Mínim per discapacitat del contribuent

General 3.000

Grau de minusvalidesa igual o superior al 65% 9.000

Mínim per discapacitat de l’ascendent o dels descendents 3.000

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària.

Algú pot discutir que hàgim pres aquestes quantitats com a referència del mínim vi-
tal. No hi fa res, també podríem tenir en compte un altre element: les quantitats per 
sota de les quals no és obligatori presentar la declaració de la renda: rendiments 
del treball personal iguals o superiors a 22.000 euros anuals, o els 12.000 euros en 
casos com ara el de tenir més d’un pagador.
Totes aquestes quantitats les podem prendre com a referència per definir el mí-
nim vital i fixar així la quantitat que necessiten totes les persones per satisfer les 
necessitats més bàsiques. En aquest element entra en debat, a més, una qüestió 
important: hem de tenir present només un mínim vital per a la persona, o podem 
preveure un mínim vital personal i un altre de familiar, de manera que tinguem en 
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compte les diferents circumstàncies de cadascú? Sens dubte, aquesta pot ser una 
bona opció, però el que hem d’assegurar és la llibertat de les persones, i això impli-
ca determinar un nivell mínim d’ingressos perquè puguin subsistir.

Finançament
Una segona qüestió és com finançar aquesta renda mínima. Sigui quina sigui la 
modalitat que s’esculli, es tracta d’un element redistributiu, perquè hi ha uns ciu-
tadans que paguen i uns altres que reben diners, per la qual cosa el pagament dels 
primers ha de ser suficient per fer front a la seva pròpia renda i la dels que no 
contribueixen.
No es pot saber del cert si la càrrega fiscal dels contribuents augmentaria, perquè 
això dependria de diversos factors, com ara la intensitat redistributiva desitjada, 
l’adequació de la tarifa en ampliar-se les bases impositives i eliminar exempcions 
i deduccions, etc. El que sí que sabem és que els nombrosos beneficis fiscals que 
té la renda bàsica comporten un elevat cost pressupostari, i aquí hi ha un marge 
ampli. La millora del disseny i de l’eficiència de les polítiques repercutiria també en 
l’augment dels recursos disponibles.
Cal destacar la proposta de finançament d’una renda bàsica a Espanya a partir de 
l’IRPF per a totes les persones residents a l’estat, amb una quantia igual al llindar 
de pobresa (Arcarons et al., 2017).
El que sembla evident és que no ens podem permetre de mirar cap a una altra ban-
da i no abordar instruments nous amb l’únic argument inicial que són «molt cars». 
Com indica Santens (2017), els costos socials de tenir persones sense ingressos 
suficients són elevats i massius per a tot el sistema, però, si tenim en compte la 
gran quantitat de programes que hi ha i que es podrien consolidar dins d’una renda 
bàsica, el cost econòmic que tindria aquesta mesura no és tan elevat. 

Incondicionalitat
Hem d’exigir als ciutadans alguna contraprestació per rebre una renda mínima o bé 
suspendre’ls el dret de rebre-la si no compleixen amb una obligació determinada? 
Si entenem la renda mínima o el salari social garantit com un principi fonamental 
d’una societat que no permet que els seus ciutadans estiguin en la pobresa o, dit 
d’una altra manera, una societat justa que ha de garantir la subsistència a tots els 
seus ciutadans, aleshores el més coherent seria concebre aquest dret com un dret 
de ciutadania incondicional (Sevilla, 1999). 
De fet, la principal diferència entre les polítiques més assistencials i ex post i la 
renda garantida és la incondicionalitat d’aquesta darrera. No lligar aquest ingrés a 
cap condició seria una mesura positiva perquè posaria fi a alguns dels problemes 
actuals, com ara el de la «trampa de la pobresa». Quan un ajut es condiciona, per 
exemple, al fet d’estar a l’atur, si la prestació supera el salari que es rebria en cas de 
treballar (cosa molt habitual en situacions d’alta precarietat laboral com l’actual) 
es genera un desincentiu per a la recerca de feina. Si les persones saben que tenen 
garantits uns nivells mínims d’ingressos, no hi haurà desincentius per continuar 
creixent a partir d’aquí.

Universalitat
En darrer lloc, reflexionem sobre la universalitat de la mesura. Com a dret subjectiu 
de la persona, l’estat no podria decidir en funció d’insuficiències pressupostàries 
si prestar aquest ajut o no, i, tot i que la prestació podria ser millor o pitjor, no 
se’n podria excloure ningú. La rebrien totes les persones, independentment de si 
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estiguessin en situació de pobresa o no; encara que, per descomptat, com a efecte 
secundari ajudaria a alleujar les situacions de pobresa.

Un funcionament senzill i transparent
El funcionament de la proposta és senzill: tots els ciutadans tindrien l’obligació de 
presentar la declaració de la renda. Si estiguessin per sota del mínim vital, l’estat 
els retornaria la diferència; en cas contrari, haurien de pagar. No obstant això, es 
podrien tenir en compte les circumstàncies familiars de cada persona, que hauria 
de subministrar la informació corresponent, i així veuria incrementat el mínim 
vital.
Els passos que s’haurien de seguir per articular la proposta serien els següents:

1  Determinar un nivell mínim de renda garantida igual per a tothom, amb in-
dependència dels ingressos. Aquest nivell mínim s’entén com la quantitat que 
garanteix la llibertat de tot ésser humà. En la seva definició, tenim en compte un 
nivell mínim personal, atès que el concepte de llibertat va unit a la persona. Així i 
tot, aquest nivell es podria incrementar en funció de les circumstàncies familiars.

2  Fixar la tarifa i la seva escala de gravamen (tipus únic o progressiu). Aquesta 
escala s’aplicaria sobre la renda de tots els ciutadans, que tenen l’obligació de 
declarar els seus ingressos totals i la seva situació familiar. 

3  Calcular la quota de l’impost, resultat de multiplicar els ingressos de cada perso-
na pel tipus impositiu. 

4  Restar la renda mínima garantida de la quota. D’aquesta manera, per a nivells 
d’ingressos superiors a aquest mínim, l’impost serà positiu (els ciutadans paga-
ran), mentre que, per a ingressos inferiors, serà negatiu (en aquest cas, perce-
bran diners).

Paral·lelament, la gran quantitat de prestacions i transferències socials de l’estat 
(ja n’hem vist algunes en l’apartat anterior) s’haurien d’anar assimilant de manera 
progressiva, en un període de temps transitori, a l’esmentat mínim vital, per posar 
fi a les grans diferències que hi ha i a la falta de lògica que representa tenir presta-
cions per sota d’un mínim que es considera de subsistència. Això comportaria anar 
posant en marxa, d’una manera gradual, una sèrie de passos no necessàriament 
seqüencials:

 Deduir el mínim vital després de calcular la quota íntegra. Aquest mínim ha 
de ser igual per a tots els contribuents i, per tant, no es dedueix en la base 
imposable. 

 Avançar en la reducció substancial de les despeses fiscals actuals en l’IRPF. 
 Gravar d’una manera més equitativa totes les rendes, especialment les del capi-
tal, i posar fi a la pressió actual sobre les rendes del treball.   

 Ampliar, gradualment, el sistema a col·lectius que, ara per ara, n’estan exclosos, 
i augmentar la cobertura de les prestacions. 

 Igualar les pensions no contributives al mínim personal. 
 Aproximar les rendes mínimes d’inserció al mínim personal. 
 Assimilar també el subsidi d’atur al mínim personal. 
 Si es decidís fixar també un mínim familiar, les pensions mínimes amb cònjuge a 
càrrec s’haurien d’aproximar a aquest mínim. 

 Seguint el mateix criteri que en el punt anterior, la prestació per fill a càrrec 
s’hauria d’aproximar a la quantitat del mínim vital incrementada per les circum-
stàncies familiars.    
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Així aconseguiríem una integració progressiva de totes les polítiques públiques re-
lacionades amb la renda i amb la situació familiar de les persones, simplement 
canalitzant-les per mitjà de la declaració de l’impost. Un impost entès com a dret 
de ciutadania, obligatori per a tothom.

6. Apunts finals per a la reflexió
Una vegada analitzat en què consistiria una renda universal, és el moment d’en-
cetar el debat sobre aquesta proposta. La mesura suscita diversos interrogants: la 
seva compatibilitat amb els principis de consolidació pressupostària en el context 
europeu, l’impacte que pot tenir sobre els incentius al treball, el nivell de renda 
mínima que considerem imprescindible per garantir la llibertat, el tipus o els tipus 
impositius de l’impost, etc. Aquestes qüestions han de ser objecte d’una profun-
da reflexió i un ampli debat que ha d’integrar els diversos agents socials, polítics 
i econòmics, i, evidentment, ha de comptar amb la necessària acceptació de la 
societat.
Perquè aquest mecanisme simple, transparent i equitatiu no és ni fix ni tancat. 
Com que és un esquema flexible, ens permet implantar-lo d’una manera gradual i 
controlada, anar veient la seva complementació amb els programes actuals i, pro-
gressivament, anar substituint-ne alguns.
Hi ha diverses qüestions relacionades amb aquesta proposta sobre les quals hau-
ríem de reflexionar. Per exemple, la seva compatibilitat amb l’equilibri pressupos-
tari. Es pot afirmar que les actuals despeses fiscals i els canvis que caldrà introduir 
en l’IRPF ens ofereixen prou marge de maniobra perquè el finançament addicional 
que exigeix la proposta no s’hagi de traduir en més dèficit públic. Es tracta d’una 
opció de política redistributiva com qualsevol altra, però diferent.
I, parlant del dèficit públic, aquest seria un bon moment per enllaçar aquest debat 
amb el que fa referència als criteris de convergència de la Unió Europea. Si ja exis-
teixen uns criteris estrictes de convergència nominal, per què no exigim també que 
es compleixin criteris de convergència real? Aquí caldria parlar de taxa de pobresa, 
desigualtat, nivell d’ocupació, renda per càpita, i fins i tot abordar aspectes com ara 
la llibertat dels ciutadans o la seva felicitat. Per fer-ho, són imprescindibles propos-
tes com la de la renda garantida.
Un altre aspecte per al debat sobre aquesta proposta és la relació que té amb el 
mercat laboral i els desincentius que podria generar. Aquesta qüestió, sens dubte 
complexa, planteja dificultats en relació amb el mateix concepte de treball –que és 
un element vertebrador de la societat i de les persones–, qüestions com ara de qui-
na manera tractar les feines de les mestresses de casa o altres activitats que també 
incrementen el benestar col·lectiu, o l’exercici d’abstracció que implica suposar que 
tots reaccionem més o menys igual davant els mateixos incentius. Com assenyala 
Santens (2017), no es pot generalitzar que el comportament humà només estigui 
determinat per incentius econòmics (tal com ho demostren el treball voluntari, la 
renúncia a un salari a canvi de prestigi o poder, etc.).
Certament, els estudis han aportat diverses evidències, i els resultats de les re-
accions de l’ésser humà no són concloents. Però la incondicionalitat d’una renda 
fiscal universal podria posar fi a problemes com ara el de la trampa de la pobresa, 
que sí que planteja fórmules com les vigents: quan, en trobar una ocupació, les 
prestacions es perden, la decisió final –si els salaris són molt baixos– és rebutjar la 
feina. No obstant això, l’actitud pel que fa a l’ocupació davant una mesura com la 
que proposem aquí dependrà del nivell de renda mínima que s’estableixi. Santens 
qüestiona que ens posem les mans al cap per un ingrés per a tothom per «no fer 
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res». Per a aquest autor, el que de debò és car és no tenir una renda bàsica, perquè 
el que de debò motiva la gent a treballar és saber que no perdrà diners (en forma 
de prestació) si accepta una feina.
Segons David Casassas i Daniel Raventós (2018), la renda bàsica, lluny d’actuar 
com a sostre, constitueix un terra a partir del qual es poden anar acumulant altres 
ingressos, per la qual cosa no solament no desincentiva la recerca d’ocupació, sinó 
que ens permet externalitzar els talents i les capacitats que tenim, que avui queden 
sepultats per la necessitat de caçar al vol les ocupacions que trobem als mercats 
de treball. Si garantim que tothom tingui un ingrés mínim, la decisió entre fer una 
feina amb els salaris del mercat o bé gaudir de l’oci serà lliure del tot. 
En aquest sentit, l’existència d’una renda bàsica que garanteixi la llibertat de les 
persones serà una manera de millorar el mercat laboral. Si cadascú decideix lliure-
ment quina feina vol, la quantitat d’hores que vol treballar, a quin preu ho vol fer, 
etc., tothom tindrà la llibertat de dir «no», i aquesta competència farà que augmen-
tin els salaris i disminueixi el nombre d’hores. Tot plegat repercutirà en una millora 
del mercat laboral, que passarà a ser una «opció» i no pas una obligació per a les 
persones (Santens, 2017).
El debat està servit i, sens dubte, és difícil que una fórmula simple pugui resoldre 
problemes que són complexos. Per això, aquesta proposta de renda fiscal universal 
més que el camí concret marca una direcció i ofereix diverses possibilitats que po-
dem adaptar en funció de les necessitats de cada moment.
Però el que no podem acceptar és que, davant problemes socials tan complexos 
com els actuals i una revolució tecnològica que implica nombrosos canvis, mirem 
cap a una altra banda i no tinguem propostes de solució. Hem de ser intolerants 
amb la desigualtat de tracte i d’oportunitats, com també amb les mesures que ama-
guen comportaments asimètrics en benefici dels més rics. Ens hem de negar a con-
formar-nos amb nivells de desocupació, desigualtat i pobresa estructurals, i apostar 
per instruments que, com la renda fiscal universal, garanteixin la llibertat de les 
persones i solucionin des de l’origen les situacions de vulnerabilitat que hi pot ha-
ver en el futur.
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