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La Renda Bàsica Universal Incondicional (RBUI en endavant) és una prestació monetària periòdica
que haurien de rebre totes les persones d'un lloc determinat, sense cap contraprestació i
independentment de la seva situació econòmica. Aquesta RBUI seria un sòl de totes les altres
prestacions socials monetàries existents; si una persona cobra una prestació superior, aquesta
s'elimina fins a l'import de l'RBUI, però segueix percebent la resta de la prestació.

La RBUI difereix dels subsidis condicionats com la Renda Social Garantida o l'Ingrés Mínim Vital, que
tenen com a funció ajudar a les persones que es troben en situacions de pobresa (és a dir, a
posteriori, sense caràcter preventiu). La RBUI hauria de servir per mitigar el risc de pobresa i eliminar
totes les traves burocràtiques que ara existeixen per obtenir una prestació social (atur, Renda Social
Garantida, Dependència, etc.), ja que la seva aplicació és senzilla.

INTRODUCCIÓ
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La RBUI s'hauria de considerar com un dret universal i, d'aquesta manera, acabaria amb els estigmes
socials que poden crear ara les prestacions condicionades existents. Amb la RBUI es garantiria el dret
essencial de la ciutadania a l'existència material, al mateix nivell de la sanitat, l'educació o la
dependència.

A més, i donada la gran precarietat laboral que existeix, la RBUI donaria més poder de negociació a
les persones respecte als condicionants del mercat laboral. D'altra banda, facilitaria l'exercici del dret
a l'habitatge, generaria més consum i contribuiria a dinamitzar l'economia, impulsaria
l'emprenedoria i donaria més opcions perquè les persones es dediquessin al que realment els motiva
i interessa.

No es pot negar que la proposta té un cost molt elevat, però una de les fórmules de finançament
s'articularà a través de reforma de l'IRPF. Dit d'una altra manera, tècnicament és del tot viable el
finançament d'una Renda Bàsica Universal i Incondicional, i en el cas espanyol exigeix una reforma
fiscal d'imposició progressiva, en la qual la majoria de la població sortiria guanyant i la minoria més
rica sortiria perjudicada. També és cert que no ha estat implantada encara a cap país occidental,
però sí que s'han fet experiències i proves pilot.

Una RBUI "emancipadora" ha de significar, via fiscal, una redistribució real de la renda i per tant una
eina per disminuir les grans desigualtats existents. La proposta de RBUI també suposa una valoració
social dels treballs reproductius (domèstic, treball de cures, treball voluntari, d'activisme...) No sols és
productiu per a la societat el treball directament remunerat, malgrat que només sigui aquest el que
es reconeix com a "econòmic" en la doctrina oficial dels estats i de la literatura acadèmica
majoritària.

Donada la gran transformació industrial deguda a la digitalització-robotització i la transformació
energètica també pot ser una forma de gestionar, amb criteris d'equitat, els costos de transició i
servir de recurs social per mitigar els efectes negatius dels canvis que es produeixin en el món laboral
i social en els anys vinents. La proposta forma part del debat i l'estratègia sobre la transició cap a un
altre tipus de model productiu, competitiu, socialment inclusiu i ecològicament sostenible per a les
nostres Illes.

OBJECTIUS DE LA RBUI
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Les nostres propostes per implantar la RBUI a les Illes Balears: 

1.Impulsar el coneixement de la proposta a tota la població, a través de les entitats
socials, mitjançant debats i reflexions sobre la RBUI.

2. Crear un grup de treball entre les institucions, els agents socials i la societat civil,
per avaluar el grau    d’acord entorn la idea d’una RBUI i, eventualment, posar
damunt la taula les possibles propostes de la seva aplicació, una vegada analitzats
els estudis de viabilitat fets. 

3. Posar les Illes Balears en el mapa de la innovació social. Des d’aquest mateix grup
de treball, analitzar la possibilitat d'establir un pla pilot d'aplicació d'una RBUI a un
determinat i limitat espai territorial de les Illes (per exemple, Formentera) per
obtenir dades empíriques sobre els seus efectes, positius i negatius, i poder tenir-los
en compte de cara a una possible generalització de la RBUI al conjunt de la
població de la comunitat.

4. Estudiar la possibilitat de finançament amb Fons Europeus del Pla Pilot de
l’anterior punt.

5. Estudiar en detall les prestacions econòmiques que en aquests moments s’estan
aplicant a la nostra Comunitat, el seu volum econòmic, el nombre de persones a les
que arriben i els recursos humans destinats a la seva tramitació i seguiment per a,

en la perspectiva de fer més eficaces i eficients les polítiques públiques
autonòmiques destinades a l'eradicació del risc de pobresa i exclusió social, avaluar
tot seguit les possibles millores d'aquestes prestacions.
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