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PROPOSTAS EN RELACIÓN AS ELECCIÓNS DO VINDEIRO 12 DE XULLO 

 Canto organización civil que agrupa unha serie de colectivos galegos  de persoas 

comprometidas coa idea da posta en marcha dunha Renda Básica Universal e que, para os efectos de 

realizar unha rápida presentación, fomos responsables de impulsar mocións, aprobadas sen ningún 

voto en contra, nos concellos de A Coruña, Betanzos e Santiago de Compostela  a prol desta iniciativa, 

así como de organizar unhas xornadas en A Coruña entre o 21 e o 23 de marzo de 2019 sobre o tema 

(http://rendabasica.com/), así como mencionarmos a vinculación estreita que mantemos coa 

asociación estatal Rede Renda Básica (http://www.redrentabasica.org/rb/), ante a convocatoria de 

eleccións autonómicas en Galicia, gustariamos de trasladarlles unha serie de consideracións. 

 Vivimos unha situación extraordinaria coa pandemia da Covid-19, e a situación de crise 

sanitaria podería estenderse a 18-24 meses, á espera de que podamos contar cunha vacina. 

Lamentablemente durante moito tempo todo indica que non vai existir unha situación de seguridade 

sanitaria absoluta, coa repercursión que isto ten sobre a vida social e económica.   

No propio decreto de convocatoria das eleccións os expertos prevén escenarios nos cales 

podería haber unha grande onda no outono, seguida de novas ondas menores no próximo ano. En 

particular, despois do verán é previsible que se poda producir un novo brote debido á variación 

estacional observada nas infeccións virais en xeral …Esta situación pode provocar que se teñan que 

adoptar de novo medidas de certa restrición social ou regreso parcial ou total ao confinamento. 

 En definitiva, estamos ante un escenario dunha clara excepcionalidade, tamén económica e 

social, na que non é necesario estenderse, con grandes sectores económicos con dificultades e que 

están a afectar extraordinariamente a moitas persoas.  

A aprobación do Ingreso Mínimo Vital representa, sen dúbida, un avance en relación á 

situación preexistente no Estado español canto a loita contra a pobreza. Mais é unha medida 

prepandemia, que xa figuraba no programa do Goberno español con anterioridade á crise do 

coronavirus e que, se xa consideramos insuficiente para a situación anterior á pandemia, en moita 

maior medida para a actual. 

Por moitas razóns: porque o obxectivo que se marca é atender a 4 de cada 5 fogares que no 

Estado español se achan en extrema pobreza, o que significa que nin sequera nas pretensións figura 

en absoluto darlle resposta ao conxunto da poboación que se encontre en situación de vulnerabilidade. 

Ademais vai operar cos datos fiscais da poboación demandante no ano 2019, polo que dificilmente 

pode recoller as situacións creadas a raíz da pandemia; En definitiva, o seu enfoque é o de paliar, 

actuando inevitablemente de forma diferida sobre situacións xa configuradas, cando esta situación 

excepcional obriga, agora máis que nunca, a previr a pobreza, cun funcionamento máis inmediato en 

circunstancias de perda, moitas veces dramática, de ingresos.  

http://rendabasica.com/
http://www.redrentabasica.org/rb/


Son estas razóns de envergadura as que, diante da convocatoria de Eleccións Autonómicas 

en Galicia, fannos trasladarlles as seguintes propostas para incorporar a Renda Básica Universal e a 

Renda Básica de Corentena ás medidas que lle proporán ao electorado durante a campaña, partindo 

dos termos nos que se aprobaron as mencionadas mocións municipais, que nas circunstancias 

extraordinarias actuais entendemos que poderían ser: 

• Instar ao Goberno do Estado, por ser súa esta competencia por mor de detentar a 

potestade fiscal, a que desenvolva todas as medidas necesarias para implantar unha 

Renda Básica da Corentena: un ingreso individual a toda a poboación de contía 

suficiente para poder vivir con dignidade esta situación de excepcionalidade; un 

ingreso ex-ante, que non tería condicións, e, por tanto, inmediato e eficaz. No ano 

2021, coa declaración da renda, faríase balance con cada contribuínte. 

• Esta Renda Básica de Corentena debe ser un primeiro paso para a implantación da 

Renda Básica de carácter permanente, coas características de Universalidade, 

Incondicionalidade, Individualidade e Suficiencia propias deste novo dereito 

humano. 

• Promover desde a Xunta de Galicia un debate público e cantas accións se consideren 

oportunas (plans piloto, etc.) sobre este tema e adoptar as medidas necesarias para 

avanzar, no marco das súas competencias, na implantación dunha Renda Básica 

Incondicional, Universal, Individual e Suficiente no Estado español. 

• Estando xa aprobado o Ingreso Mínimo Vital polo goberno do Estado, a Xunta de 

Galicia adoptará as medidas necesarias para complementalo, co obxectivo de 

achegalo ao máximo posíbel aos obxectivos mencionados de Universalidade, 

Incondicionalidade, Individualidade e Suficiencia, utilizando a estes efectos todas as 

posibilidades económicas que posúe o goberno da Xunta: A Risga e outras 

subvencións condicionadas dirixidas a paliar a pobreza,  os programas semellantes 

de que se teñen dotado algúns concellos, previo convenios con estes, modificacións 

impositivas propias que podan xerar maiores ingresos, transferencias doutras 

partidas, etc.,  

• En ningún momento se utilizará a existencia do Ingreso Mínimo Vital para reducir 

as xa escasas partidas que a Xunta de Galicia dedica actualmente á loita contra a 

pobreza e a exclusión social. 

 

 De consideralo necesario estamos ao seu dispor tratar estes temas nunha reunión na data, 

lugar e formato que acordemos. Un cordial saúdo. 


