
Què és la Renda 
Bàsica Universal?
La RBU és una prestació individual, 
universal i incondicional, dirigida a 
tothom.

Es tracta d’una assignació monetària 
regular, habitualment mensual, a 
càrrec de l’estat o l’administració 
competent que transfereix a totes les 
persones, ciutadanes o acreditades, 
deslligada de qualsevol condició i 
sense cap requisit.

La RBU és un dret de ciutadania i 
funciona com una mecanisme que 
incrementa la llibe�at de les persones 
per poder fer els seus plans de vida. 
És per tant, un instrument en 
la lluita contra la pobresa.



Què no és la Renda 
Bàsica Universal?
Cal diferenciar la RBU d’altres polítiques 
de transferència de renda o de prestacions 
monetàries similars que no compa�eixen 
ni la individualitat, ni la universalitat ni la 
incondicionalitat.

La RBU no és el mateix que la Renda 
Garantida de Ciutadania de Catalunya 
(RGC), ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 
de l’estat espanyol.



A quins problemes 
socioeconòmics 
donaria resposta 
la RBU?
La RBU resulta molt apropiada per a 
societats com la catalana, amb elevats 
i persistents nivells de pobresa, d’atur 
i de precarietat laboral i desigualtat 
de gènere.

Les dades ens obliguen a fer un canvi 
de paradigma en les polítiques de 
rendes condicionades, que no han 
funcionat fins ara com a mecanismes 
eficaç per acabar amb la pobresa.

A Catalunya durant el 2020, segons 
l’Idescat, estan en risc de pobresa o 
exclusió social:

• 26,3% de la població
• 35,9% dels i les menors de 18 anys



Experiments 
de la RBU
Fins ara s'han fet diversos experiments 
de la RBU o de prestacions molt similars 
a països molt diversos com Namíbia, 
Finlàndia, Països Baixos, Iran, Índia o 
Canadà. N'hi ha d'altres on encara estan 
en marxa. És el cas dels EUA, Dinamarca, 
Kenya, Macau i Brasil. I d’altres on estan 
sent dissenyats per aplicar-se en un 
futur, com a Alemanya, França i Escòcia.

La majoria d'aquests experiments han 
donat resultats positius en incidir en 
aspectes com la reducció de l'estrès 
financer i els deutes familiars, l’augment 
del benestar subjectiu, la reducció de 
ce�es afectacions mentals i físiques, 
la millora de la qualitat alimentària, 
el reforç de la pa�icipació i confiança 
social en les institucions i el reforç 
de l’autoconfiança i l’emprenedoria.

 



La prova pilot 
a Catalunya
La prova pilot per implementar una 
RBU a Catalunya és un compromís del 
Govern per aplicar aquesta proposta 
amb la voluntat de demostrar que, en 
un futur proper, es pugui contribuir a 
la millora, el benestar i la llibe�at de 
les persones que viuen a Catalunya.

L’experiment a Catalunya està dirigit per 
l’Oficina del Pla Pilot per Implementar 
la Renda Bàsica Universal, adscrita al 
Depa�ament de la Presidència. En els 
pressupostos de l’any 2022 ja hi ha una 
pa�ida  de 4 milions per començar a 
posar les bases d’aquest projecte, que 
començarà a finals del 2022 i durarà 
dos anys. La prova pilot es realitzarà 
en determinades zones del territori. 

Un cop s’hagi acabat la prova pilot, 
se n’avaluaran els resultats i la possible 
implantació a tot el país.



Calendari

Comunicació, disseny i planificació: 
Octubre 2021 – novembre 2022 

Implementació: 
Desembre 2022 – novembre 2024

Avaluació i difusió de resultats: 
Desembre 2024 – abril 2025 

Fase 1

Fase 2

Fase 3


