
                                                                        
 

MOCIÓN DE APOIO Á INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR POR 
UNHA RENDA BASICA 

 
O grupo municipal de AER no Concello de Redondela, en base ao artigo 19 do 
Regulamento Orgánico do Concello de Redondela e ao artigo 97 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais; presenta, a 
solicitude de Espazo Ecosocialista Galego, a seguinte MOCIÓN para ser debatida e 
aprobada no pleno da Corporación do Concello de Redondela. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O pasado 14 de marzo de 2014, o pleno do Congreso dos Deputados aprobou a ILP 
pola Renda Básica que neste momento está en período de recollida de sinaturas para o 
seu tramite posterior. 
 
No único artigo da ILP di: 
 
“Derecho a la Renta Básica. Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de 
haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La 
Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional. 
Disposición transitoria. La cuantía de la Renta Básica será la equivalente al Umbral de 
la pobreza fijado en 'el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad 
de consumo adjudicados a las personas', será de 645,33 euros mensuales 
correspondiendo al último dato expuesto por EUROSTAT (año 2011), tendiendo a 
equipararse en los años sucesivos al equivalente del mismo concepto.” 
 
A mediados do século pasado, despois da Segunda Guerra Mundial, déronse 
momentos de relativo pleno emprego. A integración social producíase a través do 
emprego e o incipiente Estado de Benestar daba resposta a aquelas persoas que, de 
xeito transitorio ou por idade avanzada, quedaban fora do mercado de traballo. O 
compoñente do Estado de Benestar era principalmente económico, promovendo o 
intervencionismo público para asegurar un crecemento económico estable e manter o 
obxectivo do pleno emprego. Sen embargo, xa a partir dos anos 70, configúrase unha 
realidade social marcada polo desemprego, a pobreza e a exclusión social. A Unión 
Europa pon en marcha os Plans de Loita contra o paro e a pobreza, dentro dunha gran 
campaña na que se lexitima a orde social vixente, mestres que a economía capitalista 
non se responsabiliza e considera esta falta de cohesión económica e social como algo 
natural. 



Esta situación non fixo máis que agravarse ao longo do século XX, co aumento da 
desigualdade social, da segmentación e da dualización social, do aumento da pobreza 
e de novas dinámicas de marxinación e exclusión social. Unha das medidas 
implantadas foron as Rendas básicas para aquelas persoas ou familias que carecían de 
medios de vida. A prestación económica mantén ás persoas beneficiarias nunha 
situación de pobreza moderada ou precariedade económica, e a cambio teñen que 
participar dun proceso de inclusión que a miúdo funciona como sistema de control 
social máis que como medida de discriminación positiva e de activación. 
 
A grave crise que estamos a vivir preséntanos un novo escenario: 
 
· Polarización social: unhas cantas persoas dispoñen da meirande parte da riqueza que 
se xera. 
 
· Precariedade laboral: o salario laboral a miúdo non garante uns medios de vida 
dignos. 
 
· Alto desemprego: o acceso ao emprego como vía se inserción social e económica 
está cada vez limitado. 
 
· Recortes sociais: o estado deixa de garantir o acceso universal aos dereitos sociais 
que pasar a formar parte da economía de mercado. 
 
Non se trata dunha crise exclusivamente económica, senón tamén da crise dun modelo 
de sociedade que se rexe por valores económicos, insolidaria e que explota tanto os 
recursos humanos como naturais. Nin económica nin ecoloxicamente se pode falar 
neste momento de pleno emprego, sen embargo si hai suficientes recursos 
económicos e produtivos para garantir unhas rendas mínimas que cubran as 
necesidades básicas da poboación. Ante esta situación propoñemos a implantación da 
Renda básica de cidadanía (RBC) como vía de transformación desta sociedade 
capitalista, na que priman os valores económicos e de mercado, para dar paso a outra 
na que se teñan en conta os valores comunitarios e ambientais. 
 
Entendemos a RBC como una renda individual para toda a cidadanía, que non implique 
ningún tipo de contra prestación e cuxo importe debe ser polo menos igual ao limiar 
da pobreza. A implantación desta medida busca unha transformación a diferentes 
niveles: 
 
1. Político. As políticas públicas promoverán unha redistribución real da riqueza entre a 
cidadanía anulando o paso obrigado polo mercado de traballo para o acceso aos 
dereitos sociais. As relacións entre traballadores e traballadoras coa patronal serán 
máis igualitarias evitando así a explotación laboral e posibilitando una maior 
capacidade de negociación colectiva. Neste contexto poderanse afrontar medidas para 
o reparto do emprego con novas formas de xestión horaria, traballo estacional, etc. 
 

2. Económico. Para o financiamento da RBC serán necesarios dous tipos de medidas: 
 



a. Reasignación de certas partidas do gasto público para o financiamento da 
RBU, como o gasto militar e de seguridade cidadá, o custo burocrático da 
xestión e control de rendas básicas e subsidios, as políticas de promoción 
do emprego, os programas asistenciais tanto públicos como o 
financiamento de entidades relixiosas ou sociais, etc. 
 

b. Seguimento da lei tributaria para acabar co fraude fiscal e a ampliación dos 
impostos directos sobre o capital, ecotaxas, taxas sobre as transaccións 
monetarias internacionais, etc. 

 
 

3. Social. Promoverase unha transformación da desigualdade social, desaparecendo a 
pobreza e a exclusión social por motivos económicos. Por outra banda, a contribución 
á sociedade non se medirá exclusivamente pola participación no mercado de traballo, 
senón que outro tipo de traballo como a atención á familia, o traballo doméstico ou a 
participación comunitaria será igualmente valorado como traballo socialmente 
necesario, útil e que beneficia á sociedade. 
 
4. Cultural. Con esta medida cuestionarase a centralidade do traballo como valor na 
sociedade actual, que limita o coidado da familia, o tempo de ocio e o 
desenvolvemento persoal e na comunidade. 
 
Ao mesmo tempo estimularanse outros ámbitos de consumo individual afastados do 
despilfarro de recursos ambientais propios do desenrolismo económico, potenciando 
novos hábitos de consumo no sentido de vivir mellor con menos, dun consumo xusto e 
responsable, de novas formas produtivas colectivas dentro e á marxe do mercado, etc. 
 
Por todo o exposto anteriormente, propoñemos ao pleno do Concello de Redondela os 
seguintes acordos: 
 
1º.- O Concello de Redondela apoia a Iniciativa Lexislativa Popular sobre Renda 
Básica. 
 
2º.- Instar ao goberno local a que faga campaña (enlazando desde a web oficial e 
outros medios) a favor da recollida de sinaturas para esta iniciativa lexislativa cidadá. 
 
 
Redondela a 20 de febreiro de 2015. 


