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Notes informatives 
del Vallès Oriental 

 

La crisi del Coronavirus està derivant una situació 
d’emergència global i una situació excepcional des de tots els 
punts de vista, que mostra ja les primeres conseqüències 
econòmiques i socials 
 
Aquestes darreres setmanes, la crisi de la COVID-19 ha esdevingut en certa manera més 
previsible. El  que era àmpliament vist com un "problema xinès", i després un "problema italià" 
s'ha convertit en un “problema de  tothom". Un problema global amb repercussions directes en 
l’àmbit sanitari, econòmic i social. Un problema al qual podem afegir la crisi emocional nascuda 
d’un dol que encara ara no s’ha pogut expressar prou bé per les pèrdues humanes, pel cost 
personal de gestió de la pandèmia i per un llarg etcètera. 

Una crisi que patim ja mentre encara estem en plena situació d’emergència però també una crisi 
que es farà notar (i molt) en els propers mesos i anys que vénen. Davant d’aquesta situació són 
moltes les veus (tant en l’àmbit més acadèmic, com polític o altres que darrerament s’expressen) 
que s’alcen per dir que ens caldrà repensar i aprofundir en mesures universals que vagin més enllà 
de les polítiques assistencialistes, posant èmfasi especialment en les mesures de caire més 
econòmic, orientades a donar liquiditat al sistema amb la voluntat de minimitzar les 
conseqüències d’aquesta crisi.
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Per començar, què entenem per Renda Bàsica Universal? 
 
La Renda Bàsica, quan hi afegim l’adjectiu universal, es concep com un ingrés pagat per l’Estat, 
com a dret de ciutadania,  a cada membre de ple dret o resident a la societat, independentment 
de si es treballa o no. Per tant, és un tipus de renda que no té en compte si es tenen ingressos o 
no, o si la persona que ha de rebre aquesta quantitat fixa de diners és ric (té altres ingressos, 
béns patrimonials, etc.) o pobre (no treballa, és indigent, etc.). La Renda Bàsica tampoc té en 
compte els ingressos o situació de la unitat familiar. Per tant, les dues característiques 
fonamentals de la idea general d’aquesta renda bàsica són la universalitat i la inconidicionalitat 
del dret a rebre-la. 
 
Tot i que es pugui tractar d’un ingrés modest, la idea és que tothom rebi una renda bàsica de 
ciutadania que asseguri un ingrés mínim. Aquest ingrés, universal i incondicional, com ja hem 
dit, no va en contra d’altres aspectes com el dret al treball, degut a que la Renda Bàsica defensa 
el dret de tothom a tenir un ingrés mínim, però alhora no nega el dret a complementar aquest 
ingrés mínim mitjançant la realització d’un treball remunerat. 
 
Pels defensors d’aquest tipus de renda, garantir el dret a la Renda Bàsica no implica reconèixer 
el dret a rebre alguna prestació econòmica sense necessitat de fer res a canvi. De fet, 
segurament aquest és el punt més teòric o filosòfic que cal analitzar millor o poder concretar 
millor: és evident que la societat exigeix sempre, com a part del contracte social1 en el que vivim, 
el respecte a les lleis o el respecte al dret dels altres. 
 
Per això, pels que defensen aquest ingrés creuen que amb la Renda Bàsica de ciutadania, el 
principi de reciprocitat de drets i deures del contracte social es manté i per tant la ciutadania es 
responsable dels actes que vagin en contra d’aquest contracte social establert, que podrien 
significar el dret a no percebre aquesta renda bàsica.  
 
En definitiva, la Renda Bàsica el que proposa és que tothom pugui partir d’un mínim des del que 
poder fer front o poder tirar endavant en el dia a dia d’una societat. El principal argument de 
defensa d’aquest tipus de renda és essencialment pragmàtic: garantir l’eficiència de l’Estat del 
Benestar. 
 
Les persones partidàries de la renda universal sobretot la defensen com a eina per poder reduir 
o erradicar la pobresa i l’atur involuntari, millorar l’eficiència de l’economia i garantir un mínim 
de llibertat per a tots i totes. Per entendre amb certesa el concepte que estem analitzant, és 
important també evitar certes confusions, o si més no, tenir clar el que no és la Renda Bàsica 
Universal. Així, la renda bàsica no s’ha de confondre amb els subsidis condicionats com poden 

 
1 contracte social, o pacte social: Convenció entre individus, per la que, de forma tàcita o expressa, determinen renunciar als 
drets naturals per constituir-se en subjectes de drets civils. Al llarg de la història, han existit diverses versions de la idea d’un 
contracte social, mitjançant el qual els homes (i les dones) es constitueixen en societat i funden l’autoritat pública; són les 
diferents teories contractualistes o teories del contracte social. Els orígens d’aquesta teoria els podem trobar ja en escrits 
d’Aristòtil i els sofistes, tot i que és especialment entre el Renaixement i el s. XVIII; que trobem els seus màxims defensors, 
destacant  Hobbes, Locke i, sobretot, Rousseau. 
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ser les Rendes Mínimes d’Inserció (RMI) que s’ofereixen a molts territoris, ni amb altres subsidis 
condicionats que en molts països i estats s’han implementat com una política pròpia de l’Estat 
del Benestar. La Renda Bàsica Universal s’ha d’entendre doncs com un subsidi universal garantit, un 
ingrés que suposa una proposta social innovadora com a concepte en sí mateixa i pel que representa 
implementar aquest tipus de prestació. En definitiva, és important assenyalar que el concepte de Renda 
Bàsica Universal porta implícitament l’assumpció de que implementar-la significa transformar el model 
social, polític i econòmic en el qual ens movem i que hem acabat assumint com a “normal”, sovint molt 
més vinculat a una manera de fer assistencialista que no pas mogut per un “sentiment”, vinculat a la 
justícia social. 

 

Antecedents de la Renda Bàsica  
 

Com apuntàvem abans, el concepte de renda bàsica, universal o no, en cap cas és un concepte 
nou, ni tant sols nascut a l’època moderna, malgrat que impliqui unes consideracions 
relativament trencadores amb com està organitzat el model econòmic actual. 
 
Per exemple, Aristòtil a la seva obra Política, incloïa ja una reflexió interessant al voltant de la 
democràcia i les necessitat de que tothom disposi d’una renda o ingressos mínims per tal que el 
propi sistema democràtic pugui existir:  
«[… ] el veritable demòcrata ha de procurar que el poble no sigui massa pobre, perquè aquesta 
és la causa que la democràcia sigui dolenta. Per tant, cal discórrer els mitjans de donar al poble 
una posició acomodada permanent.» (Aristòtil: Pol. 1320a). 
 
També, al segle XVI, Tomàs Moore, publica el llibre Utopia l’any 1516, on apareix el primer 
concepte de Renda Bàsica. Ell ho vincula a un moment de canvi en el model econòmic, basat en 
el sistema agrari, on les terres s’acumulen a mans d’uns quants. Per reduir les revoltes i robatoris 
que es produeixen, el filòsof considera que adient que la població rebés una mínima aportació 
que cobris les seves necessitats, amb l’objectiu de reduir el conflicte, la pobresa i s’ajudés a la 
millora en general de la societat. 
 
Similituds amb la proposta de la Renda Bàsica es troben també al llarg dels segles XIX i XX, i fins 
i tot abans. En l’època contemporània, l’origen de la proposta es troba en un article que van 
publicar Philippe Van Parijs i Robert J. Van der Veen (de la Universitat de Lovaina i d’Amsterdam, 
respectivament), sota el títol Una via capitalista al comunisme, publicat l’any 1986 a la revista 
Theory and Society. A partir d’aquest article, neix a Lovaina el Basic Income European Network 
(BIEN), organisme referent en els estudis de la Renda Bàsica. 
 
L’any 2004 el vicepresident de la Renda Bàsica de l’Estat Espanyol, va presentar una proposat de 
renda bàsica, vinculat al debat que en aquells moments hi havia en l’àmbit acadèmic i al Congrés 
dels Diputats2. En la proposta presentada, es defensa el concepte de Renda Bàsica de Ciutadania 

 
2  encapçalada pel Jordi Sevilla, més tard Ministre d’Administracions Públiques i fins al gener President de Red 
Elèctric. Com a economista que segueix defensant una Renda Bàsica Universal lligada a la modificació de l’IRPF. 
Podem veure en aquest sentit el seu treball com a coordinador i director de l’Observatori   Social de la Caixa: 
Reforçar el benestar social: de l’ingrés mínim a la renda bàsica. Any 2019. En aquest Informe es recull l’anàlisi 
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com un nou concepte per reduir la desigualtat i erradicar la pobresa extrema. 
 
L’any 2014 es va presentar al Congrés dels Diputats la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) on es 
demanava una renda bàsica universal per a tota la ciutadania però que finalment, no va tirar 
endavant en la seva totalitat. 
 
El 22 de febrer de 2018,  es presenta novament al Congrés dels Diputats (aquest cop per part 
del Grup Parlamentari Socialista) la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación 
de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, però tampoc va prosperar. 
L’aprovació d’aquesta renda bàsica suposava una ajuda de de 426 euros al mes, adreçant-se a 
uns  2,1 milions de potencials beneficiaris, famílies que no tenien cap ingrés o que es trobaven 
per sota del llindar de la pobresa. 
 
El debat sobre la renda bàsica universal tradicionalment s’havia plantejat com una solució per 
combatre la desigualtat social i la pobresa, i fins ara, sovint s’havia vinculat a una solució factible 
per fer front a la pèrdua dels llocs de treball provocats per la robotització, la industria 4.0, els 
canvis en el món del treball i el sistema productiu, entre altres. 
 
L’emergència sanitària que vivim en aquest darrer mes i mig ha posat en relleu alguna cosa i de 
fet ha capgirat molts esquemes. A banda de la precarietat en les bases que fonamentaven el 
nostre model, el cert és que en l’àmbit econòmic la situació s’ha tornat molt i molt fràgil. Així per 
exemple, amb relació a la renda bàsica, el debat està més obert que mai tant a nivell local com 
a l’àmbit internacional. A l’Estat espanyol, per exemple, aquestes darreres setmanes estem 
sentit discursos provinents de sectors ideològics molt diferenciats, defensant tant aquest 
concepte de renda bàsica universal com el de renda mínima garantida, renda per coronavirus, 
renda mínima vital o ingrés mínim vital. En aquest darrer cas, aquesta renda mínima suposa 
accedir a un ajut compatible amb altres fonts d'ingressos pensat, majoritàriament per a la 
població més vulnerables i que durant aquesta crisi sanitària derivada de la covid19 han vist com 
la seva situació econòmica i de recursos personals ha minvat molt. Estem parlant, en aquest cas, 
sobretot de   famílies amb menors a càrrec i famílies monoparentals (mares més fills menors a 
càrrec, habitualment), algunes de les quals ja fa temps que es troben en situacions de 
vulnerabilitat econòmica i pobresa. 
 
Ara bé, aquestes propostes que s’estan plantejant des de l’àmbit del govern de l’Estat, per 
exemple, tot i la seva semblança amb la Renda Bàsica Universal, no té res a veure amb la renda  
 
descrita anteriorment (plantejada com un  ingrés universal que es concep com a dret de 
ciutadania i es percep pel fet d’existir sense distincions). És, com s’afirma des de la Xarxa Renda 
Bàsica3, una eina d’apoderament vertebrada entorn de la idea de llibertat i per tant ens situa en 
un model de societat radicalment diferent; on es desvinculen ingressos de l’ocupació i redefineix 

 
sobre la situació social a Espanya i sobre la capacitat dels ajuts i subsidis existents per garantir uns ingressos 
mínims a tots els ciutadans, amb l’objectiu de reduir la pobresa i la desigualtat. 
 
3 http://www.redrentabasica.org/rb/, secció oficial de la organització internacional BIEN. 
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els escenaris de poder atorgar autonomia i capacitat de decisió a les persones, tot contribuint a 
la lluita contra la pobresa des d’un paradigma més transformador i menys assistencialista.  
 
Per això, la gran diferència de la renta bàsica amb les prestacions monetàries públiques habituals 
dels Estats del Benestar és la incondicionalitat de la primera i la condicionalitat (a una situació 
de pobresa, discapacitat, atur…) de les segones. 

 

Perquè podria ser  útil implementar una Renda Bàsica Universal en el moment 
actual? 
 

Tornant a la reflexió sobre la necessitat, o no,  d’implementar una Renda Bàsica Universal, 
l’economista Daniel Raventós Pañella, en el seu article sobre La Renda Bàsica4, defensa que la 
base sobre la qual s’erigeix aquesta proposta  té tres potes: la pobresa, la insuficiència de les 
mesures tradicionals per fer front a la pobresa i la precarietat laboral.  
 
En aquest  sentit, s’apunta que els remeis dissenyats per afrontar la pobresa han estat molt 
diversos, i sovint insuficients. En aquest sentit, podem fer la distinció entre: 

- Mesures tradicionals indirectes per fer front a la pobresa:   
▪ El creixement econòmic (i la plena ocupació) 

▪ Flexibilització del treball  

▪ La reducció de jornada 

 
- Mesures directes contra la pobresa 

▪ Subsidis condicionats 

 
En aquests moments actuals caldria afegir una quarta pota, ja que ens trobem amb un increment 
dels working poors, o treballadors pobres. En aquest sentit, la proposta de la RB no es limita a 
ser una bona proposta contra la pobresa, en el sentit de combatre l’atur, sinó que també és una 
bona opció davant d’un mercat de treball cada cop més precari i mal remunerat i un 
descontentament/desànim davant del món laboral,  que sovint expulsa certs col·lectius que 
difícilment poden entrar-hi de nou (dones, persones majors de 45 anys, aturats de llarga durada, 
etcètera) o condemna a treballs de poques hores i poca retribució (minijobs, per exemple). 

 
D’altra banda, és important assenyalar que la instauració d’una Renda Bàsica podria suposar una 
independència socioeconòmica molt més gran per a una bona part de la ciutadania. Precisament 
els més vulnerables i amb major capacitat d’indefensió (treballadors assalariats, pobres en 
general, aturats,....) davant de col·lectius amb més poder i per tant aniria en benefici de la millora 
de la cohesió social i la lluita contra la pobresa en totes les seves expressions.  

 
4 RAVENTÓS PAÑELLA, Daniel (article) La renda bàsica, col·lecció Síntesi, núm 1. Diputació de Barcelona (2001). 
Daniel Raventós Pañella és  Doctor en Ciències Econòmiques Professor a la UB i a la UAB i actualment.  Actualment 
és el president de la Xarxa Renda Bàsica, secció oficial de la Basic Income Earth Network (BIEN) i coordinador de la 
web d’aquesta associació, havent dedicat diversos treballs a la renda bàsica i a la teoria normativa republicana 
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També és cert que al voltant del tema de la Renda Bàsica hi hagut diversos posicionaments 
contraris, alguns més o menys substancials i sovint, defensats amb més o menys fermesa.  
Podem destacar els arguments següents: 

 
- La Renda Bàsica incentivarà la peresa i el parasitisme. 

- La Renda Bàsica provocarà que hi hagi alguns treballs remunerats que no vulgui fer ningú 

i molt probablement la mà d’obra barata provinent de la immigració dels països pobres 

podria cobrir-los. 

- Com que la renda bàsica deslliga la percepció d’una renda de la realització d’un treball 

remunerat en el mercat, no permet que els individus participin de les virtuts del treball 

assalariat. Aquesta crítica té una variant: la renda bàsica s’oposa al dret del treball 

(assalariat). 

- La renda implica uns costos de finançament que la fan impossible. 

- Si la quantitat de la renda bàsica és molt petita, moltes de les virtuts que se li atribueixen 

no es podran assolir. 

- La Renda Bàsica generarà situacions imprevisibles. 

 
És evident que aquests motius es barregen arguments diferenciats: uns de tipus més ètics o 
socials (els 3 primers) i uns de tipus més tècnics i econòmics, de veure’n la viabilitat des d’un 
punt de vista quantitatiu. 
 
De la mateixa manera que s’han detectat aquests arguments o raonaments contraris a la 
implementació de la Renda Bàsica, des dels propis defensors de la mesura també es plantegen 
arguments en sentit contrari: 

 
- La Renda Bàsica no ha de ser un motiu per no treballar de forma remunerada, de fet no 

impedeix no fer-ho. D’altra banda, si entenem que el concepte treball inclou diversos 

tipus de treball (remunerat, treball domèstic i treball voluntari), la renda bàsica pot fer 

que no es vulgui treballar de forma remunerada, però és altament improbable que es 

dugui a terme cap activitat vinculada als altres tipus de treball que existeixen. 

- Lluitar per reformes públiques per millorar l’existència dels habitants dels països rics no 

implica que hagi de comportar un detriment dels habitants dels països més pobres. I de 

fet, l’accés al mercat de treball més precari per part de la població immigrada de països 

pobres, ja es dona actualment. 

- La Renda Bàsica no s’oposa al treball assalariat. 

- Respecte als costos de finançament, és difícil de respondre perquè no s’han fet els càlculs 

precisos. Es podria modificar la despesa pública i algunes de les seves partides més 

qüestionables o, tal i com es proposa des d’altres àmbits, crear nous impostos 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
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(modificant l’IRPF, per exemple). En aquest sentit, l’ex-ministre Jordi Sevilla5, defensa que 

només en la modificació de l’IRPF aquesta Renda Bàsica estaria garantida. El 

funcionament seria 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. 

- Pel que fa al fet de que la quantitat destinada a la RB sigui petita, és cert que si la RB és 

molt baixa, per sota del llindar de la pobresa, moltes de les seves virtuts no poden ser 

assolides, o en principi només podràs ser una mesura positiva per una part petita de la 

població. Certament, l’ideal serà que la RB es situï en un mínim econòmic digne. 

- Pot generar situacions imprevisibles. Aquest argument és segurament el més cert i 

evident, com ho és que tota reforma social d’importància implica situacions 

imprevisibles. El tema està que amb la seva implementació els més pobres (però no 

només aquest col·lectiu) millorarien la seva situació, i per tant podria ser l’argument de 

pes per repensar tot a la resta. Com dèiem en paràgrafs anteriors, la renda bàsica suposa, 

en realitat, una transformació del model social com el tenim entès fins ara i per tant, el 

grau d’imprevisibilitat és difícil de negar. 

 
En les últimes dècades, les polítiques d'igualtat tradicionals han tocat sostre en la mesura que 
han anat deixant fora del seu àmbit d'aplicació a un nombre creixent de col·lectius que, sent 
pobres o estant en risc evident de ser-ho, no reuneixen les condicions i característiques 
necessàries per accedir a la protecció dels instruments vigents de garantia de rendes. Aquesta 
seria una raó suficient per defensar la implantació d'una renda bàsica de ciutadania, no per 
qüestions de justícia social, sinó per raons de defensa de la llibertat individual per poder dur 
endavant el projecte de vida que cada un decideixi.  
 
De fet, ja abans de la situació actual (parlem per exemple, de fa un parell de mesos o finals de 
l’any 2019)  diverses veus apuntaven la necessitat d’entomar el tema de la renda bàsica, el 
mercat de treball, les polítiques fiscals poc redistributives i la vulnerabilitat davant dels canvis 
tecnològics, elements que configuren un escenari en què la desigualtat i la pobresa poden 
cronificar-se i dificultat la capacitat de l’Estat del Benestar per mantenir la cohesió social.   

 

El debat sobre la Renda Bàsica en el moment actual 
 

L’excepcionalitat d’aquest escenari post coronavirus constituirà una nova normalitat: un nom 

 
5 Jordi Sevilla (director i coord.): Reforçar el benestar social: de l’ingrés mínim a la renda bàsica. Observatori Social de la Caixa. 
Any 2019. Capítol 9, pàg 171-200 
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model davant del qual prendre noves mesures (com va passar amb la crisi del petroli als anys 70 
o la crisi econòmica que es va iniciar a la dècada passada). 

Com ja comentàvem abans, en els darrers dies són diverses les veus que arrel de la pandèmia 
s’estan pronunciant de forma favorable a l’adopció d’una renda d’emergència com a escut 
davant de la previsible crisi econòmica (i també social) que deixarà aquesta pandèmia.  

Des de les declaracions de Luis de Guindos, vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) i ex 
Ministre d’Economia en el Govern de Mariano Rajoy, que durant una entrevista televisiva va 
mostrar-se favorable a habilitar una "renda mínima d’emergència" amb la qual poder entomar 
les necessitats bàsiques dels més vulnerables, tot afirmant també que “l’Estat ha d’actuar durant 
aquest període, perquè després d’aquesta crisi sanitària, l’impacte econòmic, que serà intens i 
profund, no derivi en una crisi social”. Als Estats Units, per exemple, també ha tirat endavant 
una iniciativa basada en el repartiment d’uns ‘fons d’emergència” en forma de xecs de 1.200 
dòlars a tots aquells ciutadans que guanyin menys de 75.000 dòlars a l’any. Aquesta proposta 
està sent debatuda al Congrés, i suposaria destinar a aquests xecs la meitat dels recursos que el 
president Donald Trump vol mobilitzar com a bombolla d’oxigen a l’economia del país. És a 
dir, una renta bàsica que, seguint criteris d’ingressos, impacti de forma directa a les famílies més 
perjudicades. 

A l’Estat Espanyol, es pot veure com els economistes Santiago Niño Becerra i Antón Costas s’han 
pronunciat també en aquest sentit. Aquest últim per exemple, parla de “Renda Bàsica per 
coronavirus” com un element més que urgent a l’Estat espanyol, on tenint en compte el pes de 
l’economia submergida és imprescindible activar una mesura com aquesta, ja que molta gent no 
es podrà beneficiar dels mecanismes convencionals d’ajuda com poden ser els derivats d’un 
ERTO, el subsidi d’atur o les prestacions no contributives. En aquest sentit, cal pensar en la 
situació de moltes dones que treballen com a netejadores domèstiques, sense contracte i que 
degut al període de quarantena i confinament no poden dur-lo a terme i ni tant sols substituir 
de l’activitat per una altre. També podem parlat de tots els que treballen com a riders, portant 
menjar a domicili sense cap tipus de contracte o assegurança, i així de tants altres col·lectius. 

L’economista Santiago Niño Becerra, per exemple, és crític amb aquesta renda exprés derivada 
de la situació del coronavirus proposada pels Estats Units, creu que només les grans empreses o 
les que han pogut mantenir un mínim d’activitat se’n beneficiaran. Difícilment el petit empresari 
o autònom que guanya diners en funció de si pot treballar cada dia es podrà beneficiar d’un ajut 
d’urgència que li exigeixi un mínim d’ingressos. La seva proposta es decantaria per un tipus de 
renda bàsica universal en el sentit més estricte i originari del terme. 
 
A Catalunya, des del Govern de la Generalitat i en concret el propi Conseller d’Economia i 
Hisenda, anunciava a principis d’abril  la necessitat de crear una renda bàsica pel confinament 
que caldria que fos finançada pel Banc Central Europeu, destacant que aquesta és una crisi 
estructural davant la qual cal una injecció de recursos directa. De fet, en el cas català trobem 
que des del 2017 es va començar a implementar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) fruit 
d’una Iniciativa Legislativa Popular que va néixer anys abans promoguda amb la voluntat de que 
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per llei es donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut. Aquesta ILP va recollir més de 120.000 
signatures i, després de passar un dilatat procés de debat i treball parlamentari, va acabar veient 
la llum a partir del 15 de maig de 2017, amb la Consellera Dolors Bassa al capdavant del 
Departament d’Afers Socials i Famílies i l’aprovació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania. 
 
Com dèiem, recentment el Govern de l’Estat espanyol també ha anunciat la implementació del 
ingrés vital mínim. Aquest ingrés es pretén aprovar i començar a pagar en breu (inicialment es 
deia a finals de maig) i s’entén com a prestació o ajuda que ha de servir per complementar les 
rendes baixes, especialment de les persones que s’hagin quedat al marge dels paquets d’ajuda 
que fins ara s’han aprovat per pal·liar la crisi, en funció de les característiques de cada llar. 
L’objectiu de la proposta es que ajudi a erradicar la pobresa extrema que hi ha a l’Estat, i 
especialment la que afecta a la població infantil i les seves famílies 
 
Davant de la proposta de l’ingrés vital mínim de l’Estat, des del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies es defensa que la RGC catalana ha de ser i seguir sent subsidiària de qualsevol 
altra prestació pública, incloent-hi el nou Ingrés Mínim Vital, i els territoris on tenen una 
prestació pròpia similar  no haurien de tenir límit en la complementarietat ni en la compatibilitat 
d’aquesta prestació, regint-se per les normes legislatives de cada territori i les pròpies 
competències. També es demana que les persones que sol·licitin l’ingrés i provinguin de la RGC 
disposin d'un accés àgil, ràpid i senzill i que se’ls convalidi aquells requisits ja comprovats per les 
comunitats, prioritzant que rebre l’ingrés vital mínim no suposi un embolic burocràtic per les 
persones que ja es beneficien de la RGC. 
 

Des de la Xarxa Renda Bàsica evidencien la necessitat de posar ja el tema sobre la taula i 
implementar aquesta Renda, ja que és més que urgent. De fet es defensa de manera clara que 
cal injectar a  l’economia la mateixa quantitat de diners que s’han perdut durant aquests mesos 
de crisi sanitària i estancament de l’activitat productiva. 
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Annex 1. Principals Indicadors socioeconòmics de la comarca. Març 2020 

 
 

Font. Diputació de Barcelona 
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Annex 2. Modificacions legislatives derivades de la crisi d’emergència sanitària 
produïda pel Coronavirus, a l’Estat Espanyol 
 

Estem en un moment en el qual la prioritat absoluta en matèria econòmica rau en protegir i donar 
suport a el teixit productiu i social per minimitzar l'impacte i aconseguir que, un cop finalitzada 
l'alarma sanitària, es produeixi el més aviat possible un rebot en l'activitat. La pandèmia de l'COVID-
19 ha suposat ja i suposarà encara més un inevitablement impacte negatiu en l'economia del nostre 
país i de tot l’àmbit internacional. En aquestes circumstàncies i d’acord a aquestes prioritats s’han 
succeït diverses modificacions legislatives amb l’objectiu de posar les directrius per minimitzar els 
efectes negatius i evitar, en última instància, que es produeixi un impacte més permanent o 
estructural  
 

A l’Estat Espanyol, les modificacions recents més substancials han sigut:  

 
Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit 
econòmic i per   a la protecció de la salut pública,  que adopta una sèrie de mesures urgents, 
orientades a evitar la propagació de la malaltia, mantenir la protecció social dels treballadors per 
compte propi o aliè i garantir el subministrament i la millor distribució de medicaments i productes 
sanitaris. Aquest Reial Decret preveu, entre d’altres,  que els períodes d'aïllament o contagi de les 
persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19 tindran la consideració de situació 
assimilada a accident de treball a l'efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal de el 
sistema de Seguretat Social; i el subministrament centralitzat per l'Administració, de manera 
temporal, en els casos en què un medicament o producte sanitari es vegi afectat per excepcionals 
dificultats d’abastiment. 
 
Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a 
l'impacte econòmic de l'COVID-19, que adopta de noves mesures en l'àmbit sanitari, en el sector 
turístic, i sobre les persones afectades per les mesures de contenció adoptades per les autoritats 
competents, i també vol prevenir un major impacte econòmic negatiu sobre les PIMES i autònoms. 
En concret, les mesures adoptades s'orienten a reforçar el sistema de salut pública, donar suport a 
les persones treballadores i famílies més vulnerables afectades per la situació excepcional i 
extraordinària, garantir la liquiditat de les empreses de el sector turístic i donar suport al finançament 
de les petites i mitjanes empreses i autònoms.  

 

Davant la situació d'emergència de salut pública i pandèmia internacional, el Govern va adoptar el 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per l'COVID- 19, incloent limitacions a la llibertat de circulació, requises 
temporals i prestacions personals obligatòries i mesures de contenció en l'àmbit educatiu, laboral, 
comercial, recreatiu, o en llocs de culte. 
 

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social de l'COVID-19.,  en les properes setmanes moltes empreses es van a enfrontar a 
importants tensions de liquiditat derivades d'una caiguda de les seves vendes, procedents tant d'una 
menor demanda com de la interrupció de la producció, per exemple, per  
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falta de subministraments o per rescissió de determinats contractes . Es fa per tant indispensable 
adoptar determinades mesures per reforçar la liquiditat de el teixit productiu i evitar la sortida del 
mercat d'empreses solvents afectades negativament per aquesta situació transitòria i excepcional. 
 

El capítol I articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, 
que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals i, per això, mereixen una atenció 
destacada en el present Reial decret llei. 
 

El reial decret-llei estableix, en segon lloc, que les corporacions locals disposen d'una quantitat 
d'igual quantia del superàvit de l'exercici 2019 per finançar les ajudes econòmiques i totes les 
prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència 
que vénen recollides en l'Acord de Consell Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a 
l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de 16 de gener de 2013, que recull el  
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Annex 3. Principals Informacions jurídiques derivades de la crisi d’emergència 
sanitària produïda pel Coronavirus, a Catalunya 
 

RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 d’abril,  per la qual s’assignen les funcions de direcció i coordinació 
assistencial i executives en l’àmbit dels centres socials de caràcter residencial, per al compliment de 
les mesures previstes en el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en 
l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19. (DOGC 8110A de 13/04/2020). 

 
DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril,  pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de 
l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 
(DOGC 8109 d’11/04/2020) 

 
DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril,  pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de 
complementàries. (DOGC 8107 de 09/04/2020) 

 

ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació 
del COVID-19. (DOGC 8098 de 28/03/2020) 
 
DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures 
complementàries. (DOGC 8095A de 25/03/2020) 

 

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
(DOGC 8089 de 19/03/2020) 

 

DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, 
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel 
coronavirus SARS-CoV-2. (DOGC 8084A de 13/03/2020) 
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