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La renda bàsica universal és una política pública que té per objectiu garantir uns ingressos mínims a 
totes les persones d’un territori perquè puguin desenvolupar un projecte de vida que sigui digne de ser 
viscut. És doncs un ingrés econòmic que el govern dóna a tota persona que acrediti la seva residència 
en el país. Aquesta prestació es caracteritza per ser una mesura incondicional, bàsica i universal, és a 
dir, que és una quantia que rep tothom independentment de les seves condicions 
socioeconòmiques, que ha de ser suficient per a que ningú visqui sota el llindar de la pobresa i a la 
qual hi té accés tothom que viu en un marc territorial independentment de la seva situació 
administrativa (Ferràs et al., 2018). 

La renda bàsica universal és una mesura que des de fa moltes dècades ha estat recolzada per diferents 
àrees del coneixement així com per diverses organitzacions i activistes. El 1986 es va crear el BIEN 
(Income Earth Network) organisme encarregat de divulgar i fer estudis científics de la RBU. Els 
posicionaments que s’han fet a favor de la RBU han estat, entre molt més motius, perquè és una una 
mesura que permet fer una distribució de la riquesa d’un país. Aquest fet en primer lloc permet 
disminuir les desigualtats socioeconòmiques i de facto, millora les condicions de vida de totes. Com 
han demostrat diversos estudis com el de Finlàndia, Índia o Canada (Santacreu, 2020)  ja que, entre 
d'altres: 1. Millora la possibilitat de negociar les condicions laborals a la classe treballadors, 2. facilita 
l’accés a un habitatge digne per a totes les persones, 3. permet allargar els estudis a totes les joves 
independentment de la situació econòmica familiar.  

Des de les entitats del CNJC defensem doncs una RBU que garanteixi la millora de les condicions de 
vida del sectors socials més vulnerabilitzats de la nostra societat, i això passa per garantir que la RBU 
en cap cas suposi la eliminació de les prestacions contributives actuals (atur, jubilació…) ni dels 
serveis públics com la sanitat, l’educació pública… Son moltes les veus que diuen que amb la 
implementació de la RBU hi hauria una inflació dels preus de les coses, és per això, que considerem 
imprescindible que es busquin maneres de regular la pujada dels preus de subministraments, 
alimentació i habitatge, entre d'altres. 

Apostem també per un model de finançament del la RBU que suposi una redistribució real de la riquesa 
i que per tant les persones amb rendes econòmiques més baixes siguin els majors beneficiaris 
d’aquesta mesura, i que les persones amb rendes econòmiques més elevades i les empreses paguin 
més impostos. 
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A Catalunya el 2021 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear l’oficina del pla pilot de la RBU i 
està finançant una implementació d’un pla pilot de RBU a Catalunya. En la creació del pla pilot també 
es va formalitzar un Consell Assessor en el qual ens van convidar a participar. Així doncs, com a CNJC, 
des del 2021 formem part del Consell Assessor del Pla Pilot per a la implementació de la RBU a 
Catalunya aportant la perspectiva jove. Amb la voluntat de generar i enfortir encara més el nostre 
discurs per poder traslladar-ho correctament, hem generat un espai de deliberació intern que ha sigut 
impulsor d'aquesta resolució. 

Per tot això, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, al Consell Assessor de la Prova 
Pilot de la RBU i a tots aquells espais de representació, ens comprometem a:   

• Defensar que l’edat d’inflexió per a accedir a la quantia completa de RBU siguin els 16 anys, 
garantint que la gestió de la mateixa no serà a càrrec dels progenitors o tutors legals sinó 
completament autogestionada. 

• Exigir que hi hagi un efectiu acompanyament tant previ com posterior a tots aquells col·lectius 
més vulnerabilitzables que podrien tenir problemes per accedir-hi degut a la burocràcia o d’altres 
barreres. 

• Demanar la immunitat i protecció per a les persones migrades, que han de poder accedir a la RBU i 
que la seva informació no serveixi per posteriors represàlies. 

• Defensar que la quantia mensual de RBU sigui necessàriament superior al considerat llindar de la 
pobresa. 

• Traslladar la voluntat que es faci un seguiment de l’impacte no només en el municipi escollit per a 
la Prova Pilot, sinó també en els municipis propers. 

• Fer incidència perquè el municipi escollit sigui socialment representatiu i amb alta representació 
juvenil. 

• Difondre la importància de la RBU i generar discurs al respecte a nivell nacional tot rebatent 
l’estigma i el desconeixement al respecte.  

• Exigir la nostra participació en l’elaboració i disseny de les enquestes de seguiment que es facin 
per a poder garantir una perspectiva jove, assegurant que els resultats puguin ser utilitzats per a 
entendre l’impacte que ha tingut sobre el col·lectiu jove i l’associacionisme i la participació juvenil. 

 
Resolució presentada pel secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 


