NOTA DE PREMSA del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
sobre la RBUI (Renda Bàsica Universal Incondicional)
El CES durà a terme l’estudi sobre la Renda Bàsica Universal Incondicional
La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears
renova l’encàrrec de realització d’aquest estudi sol·licitat per l’anterior legislatura

El secretari general del CES Josep Valero, va comparèixer el dijous 10 d’octubre a les 16:00
hores davant la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de
les Illes Balears, per rendir comptes de l’estat de l’estudi «sobre la realitat present i la
dinàmica de reproducció de la pobresa a les nostres illes, els impactes que tindria sobre
ells l’aplicació d’una Renda Bàsica Universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació
com aquesta».
L’acompanyà el president del CES Carles Manera i el cap dels serveis jurídics del CES Juan
Francisco Servera; el cap d’estudis del CES Joan Matamalas i la responsable de
documentació i comunicació Montserrat Puyol.
El secretari general informà del context de treball conjunt de preparació de l’estudi, entre
les entitats socials favorables a una RBUI i els parlamentaris de l’antiga Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans. De les Jornades parlamentàries sobre la Renda Bàsica
Universal i Incondicional que es realitzà en el saló d’actes del parlament el 12 de maig de
2017. De l’encàrrec formal fet al CES per fer l’estudi, acord pres per unanimitat per la
Comissió, el 19 d’abril de 2018, i del compromís del CES de fer l’estudi l’any 2019, pres per
assentiment en el seu Ple de 12 de juny de 2018 i incorporat en el Pla d’Acció del CES per
l’any 2019, aprovat en el Ple del CES del 11 de desembre de 2018.
Informà que es podrien diferenciar de l’estudi quatre parts: Un estudi sobre la realitat
present de la pobresa a les Illes; un estudi sobre la dinàmica de reproducció de la pobresa
a les Illes; els impactes que tindria sobre la pobresa l’aplicació d’una Renda Bàsica
Universal i Incondicional (RBUI) i estudiar les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta.
Per raons de manca de personal i de bloqueig pressupostari en el darrer trimestre,
informà del retard en la realització de l’estudi. El CES podria fer a través dels seus serveis
professionals una bona part de l’estudi. Però caldria una part d’externalització: amb la
xarxa EAPN per entrar en una visió més afinada, tant de manera quantitativa com
qualitativa, dels mecanismes de reproducció de la pobresa, i un estudi proposat pel
catedràtic d’econometria de la Facultat d’Econòmiques de Barcelona, Jordi Arcarons, de
creuar dades del padró d’habitants, llars, tipus de llars, rendes dels habitants dels llars, de
tots els municipis de les Illes. Seria una mostra de 50.000 llars equivalents a uns 150.000
habitants, pel que faria falta una col·laboració expressa de l’Institut d'Estadística de les

Illes Balears (IBESTAT), Agencia Tributaria (AT) i de l’Agencia Tributària de les Illes Balears
(ATIB).
Aquest darrer estudi permetria tenir una radiografia prou àmplia de la realitat estructural
de la pobresa per municipis i illes; seria la base per a poder realitzar les diferents
simulacions per estimar els costos de l’aplicació d’una RBUI a les Illes; l’esforç fiscal que
suposaria i calcular la proporció de gent beneficiada i la proporció de gent amb més
ingressos que podria sortir perjudicada.
La Comissió va renovar el suport unànime a continuar l’estudi, a recolzar les peticions de
col·laboració que caldrà fer a IBESTAT, AT i ATIB a més de la conveniència d’un adequat
finançament de l’estudi.
El secretari general també deixà clar que no és funció del CES fer una proposta explícita
sobre la conveniència o necessitat d’una RBUI per a les Illes, que l’estudi intentarà mostrar
les diferents opcions a estudiar i que la decisió sobre la seva possible aplicació correspon a
les forces polítiques i al seu criteri de quines han de ser les prioritats públiques de govern.
També senyalà que una hipotètica aplicació d’una RBUI, necessitaria d’un debat social i un
grau de consens prou elevat; que segurament caldria modificar la realitat fiscal actual i
analitzar les possibilitats competencials d’actuació. Senyalà que el debat sobre la RBUI
està cada vegada més present a l’àmbit europeu, estatal i autonòmic.
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