
FULL DE VOTACIÓ DE LES 20
PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
BLOC 1. Economia i ecologia. Per una sortida socialment 
justa i ecològica de la crisi

Una nova Política Econòmica

1. Prioritat número 1: Crear ocupació. Dur a terme el pla 
Nova Economia, Nova Ocupació, una estratègia que té com 
a objectiu la creació de llocs de treball en els serveis socials 
(salut, educació, atenció a la dependència), l’economia verda 
(energia, rehabilitació, residus, mobilitat sostenible) i la cultura.

2. Reforma fiscal per a un sistema més just i equitatiu que 
ens iguali a la mitjana europea. Gravar els nivells més alts 
de renda, establir un nou impost sobre la riquesa, eliminar la 
discriminació que pateixen les rendes del treball respecte les 
del capital.

3. Impulsar la fiscalitat ambiental. Crear un impost a l’energia 
nuclear, els residus i les substàncies contaminants; així com 
modificar els impostos sobre els hidrocarburs, matriculació, 
societats, IRPF i IVA des d’una perspectiva ambiental.

4. Impulsar el pla de lluita contra el frau fiscal: incrementar 
les penes pel frau greu, lluitar contra l’evasió fiscal dels grans 
patrimonis i les multinacionals, control estricte de l’activitat i 
composició de les SICAV i creació de censos obligatoris de 
béns i drets radicats a l’Estat i fora.

5. Lluita decidia contra els paradisos fiscals. Prohibició per 
operar a la UE als bancs amb sucursals a paradisos fiscals. 
Prohibició d’accedir a contractes públics a les empreses que 
operen en paradisos fiscals. 

6. Replantejar el Pla d’estabilitat pressupostària per 
avantposar la recuperació econòmica i la creació d’ocupació 
a l’objectiu de reducció del dèficit. Incrementar el marge de les 
CCAA i els ajuntaments que tenen una major despesa social.

7. Racionalitzar la despesa pública sense retallades socials. 
Reducció de la despesa en infraestructures que no responen 
a necessitats reals, reducció de la despesa militar, eliminació 
d’aportacions públiques a l’Església catòlica, racionalització de 
la despesa farmacèutica, supressió de ministeris que tenen 
competències transferides, supressió de les diputacions i 
fomentar la mancomunació de municipis. 

8. Reforma i regulació del sistema financer, separant el negoci 
tradicional de l’inversor i de la banca de risc. Limitació i/o 
reducció de les remuneracions dels directius i els dividends 
dels accionistes. Recuperació de les Caixes i les seves Obres 
Socials. 

9. Crear un impost a la banca. Imposar una taxa al voltant del 
0,5% sobre el volum total dels dipòsits de clients, garantint que 
no repercuteix als usuaris i les usuàries. 

10. Crear una banca pública que ajudi a la regulació del mercat i 
a l’eliminació de l’oligopoli actual.

11.  Imposar de forma immediata una taxa sobre les transaccions 
financeres inspirada en l’anomenada Taxa Tobin. 

12.  Proposar a la UE la creació d’una agència de qualificació 
europea pública. Controlar i regular les agències de 
qualificació assegurant la transparència i credibilitat dels seus 
sistemes de valoració. 

Defensa dels drets socials i laborals dels treballadors i les 
treballadores 

13. Retirada de la reforma laboral imposada pel govern que és 
absolutament lesiva per als drets laborals. Promoure un treball 

estable i amb drets. Reforçar el principi de causalitat tant en el 
moment inicial de la contractació com en el de la finalització de 
la relació laboral. 

14. Recuperar l’edat de la jubilació generalitzada als 65 anys 
i dels 35 anys de cotització per accedir al 100% de la base de 
cotització.  

15. Garantir uns salaris dignes i equitatius. Situar el salari 
mínim interprofessional al 60% del salari mitjà, als 1.100€. 
Establir un salari màxim per als alts càrrecs de l’Administració 
pública i organismes dependents, així com per a les empreses 
o entitats beneficiàries d’ajudes públiques.

16. Cap persona aturada sense ingressos. Recuperar un ajut 
universal per a totes les persones desocupades que han 
finalitzat el cobrament de la prestació contributiva. 

17.  Garantir que les empleades els empleats públics recuperin 
el poder adquisitiu perdut durant aquests anys de retallades. 

Economia social i els autònoms i les autònomes

18. Garantir l’equiparació real de drets i obligacions en matèria 
de Seguretat Social dels autònoms/es amb els assalariats/des, 
que inclogui els necessaris canvis en els mecanismes i tipus 
de cotització. 

19. Impulsar l’economia social. Reserva en la licitació d’obres i 
serveis públics per a les empreses d’economia social. Donar 
suport a les estructures representatives de l’economia social. 

Canvi climàtic i política energètica

20. Promoure un pla estatal de lluita contra el canvi climàtic. 
Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del 30% 
per a 2020, del 80% per al 2050. Elaboració d’una llei de lluita 
contra el canvi climàtic.

21. Energies renovables 100%. Elaboració d’una llei d’estalvi, 
eficiència energètica i energies renovables amb l’objectiu 
d’una generació d’electricitat amb energies renovables del 
50% al 2020 i del 100% l’any 2040.

22. Pel tancament de les nuclears l’any 2020. Impulsar un 
pla amb una data de clausura improrrogable per a cada 
instal·lació, sense possibilitat de renovació extraordinària de 
les concessions. Rebutgem el cementiri nuclear a Ascó.

23. Acabar amb els privilegis de les companyies elèctriques, 
modificar la regulació del sector elèctric millorant la seva 
eficiència per garantir els drets dels usuaris i les usuàries. 

24. Fomentar l’autoproducció energètica i la comercialització 
dels excedents, sense les actuals traves administratives que 
limiten l’accés al mercat elèctric dels usuaris i les usuàries.

Mobilitat sostenible

25.  Com a mesures de promoció del transport públic i l’increment 
de l’eficiència energètica, recuperar la reducció del preu del 
transport públic en un 5% i la disminució de la velocitat 
màxima en les carreteres a 110 km/h.

26. Incrementar la inversió en mobilitat sostenible avantposant-
la a qualsevol inversió en autopistes. Reduir com a mínim el 
20% de les emissions que genera el transport de mercaderies 
en el termini de 10 anys i promoure el vehicle elèctric.

27. Execució del Pla ferroviari català (pla 2014) que prioritza 
les inversions en la xarxa ferroviària de rodalies i regionals 
i permet l’accés al ferrocarril del 94% de la ciutadania de 
Catalunya,creant rodalies a Girona, Tarragona i Lleida. Impuls 
del transport ferroviari de les mercaderies.

28. Oposició a la privatització dels aeroports. Per la gestió 
pública i descentralitzada de l’aeroport del Prat. Garantir 

abans de la fi del 2012, que en l’òrgan rector de l’aeroport 
de Barcelona-El Prat hi tinguin una participació majoritària i 
determinant la Generalitat i els ajuntaments. Traspàs immediat 
dels aeroports de Girona-Costa Brava, Sabadell i Reus.

Aigua i residus

29. Desenvolupament de la nova cultura de l’aigua. No als 
transvasaments. Modificació de la Llei d’aigües amb la finalitat 
d’impedir que determinades concessions siguin aprofitades 
per fer negoci i que es converteixin en un “mercat de l’aigua”.

30. Prohibir la distribució gratuïta de bosses d’un sol ús abans 
del 2013, independentment del material de què estiguin fetes.

31. En contra de l’obsolescència programada. Prolongar 
la garantia mínima de 2 anys en els béns de consum per 
incrementar la durabilitat dels productes.

Protecció de la biodiversitat. Defensa dels animals

32. Complir amb el compromís d’elaborar una llei estatal de 
protecció dels animals. Prohibir a tot l’estat la utilització 
d’animals als espectacles de circ. Donar suport a l’abolició 
a totes les CCAA de la tauromàquia i altres espectacles de 
crueltat amb els animals.

33. Impulsar un Pla estatal de millora de la qualitat de l’aire per 
reduir abans del 2015 a 0 el percentatge de població que 
respira aire contaminat per sobre dels paràmetres legals.

Una nova cultura agrària i ramadera

34. No al projecte de nova PAC de la Comissió Europea. 
Defensem una nova PAC basada en la biodiversitat, el 
comerç local, la producció extensiva i els petits agricultors i 
agricultores. Aconseguir una política de preus agraris justa 
amb els productors.

35. Declarar l’Estat espanyol territori lliure de transgènics. 
Fomentar l’agricultura i ramaderia ecològica.

Societat de la informació
    
36. Cap restricció als drets i les llibertats fonamentals pot 

ser imposada sense una resolució judicial. Assegurar 
la neutralitat a la xarxa, garantint que les comunicacions 
electròniques siguin neutrals. 

BLOC 2. Equitat. Drets socials, també per sortir de la crisi

L’habitatge, un dret social fonamental

37. Dació en pagament acompanyada de mesures alternatives 
per un habitatge digne (contracte de lloguer, cessió d’ús 
temporal...) amb figures de mediació i assessorament públic. 
Que les entitats intervingudes pel FROB apliquin la dació en 
pagament de manera immediata.

38. Prioritzar el lloguer fiscalment via IRPF. Afavorir fiscalment la 
rehabilitació i penalitzar l’habitatge permanentment buit i mal 
conservat. 

39. Mobilitzar els sòls i habitatges en mans de les entitats 
financeres en benefici de polítiques socials de sòl i 
habitatge. Destinar els patrimonis públics de sòl i habitatge 
preferentment a promoure el dret a l’habitatge (Casernes 
d’Interior o Defensa, infraestructures de Foment).

Una salut i sanitat en una Europa de cohesió social

40. Nova Llei orgànica per al finançament de la cohesió amb 
Europa en serveis socials i salut per equiparar la despesa 
en salut i despesa social a la mitjana de la UE, impedint les 

retallades.

41. Nou pacte sanitari entre el govern central i les comunitats 
autònomes que contempli: l’ampliació de les prestacions 
comunes (bucodentals, teràpies naturals, salut mental), la 
promoció dels genèrics i la transparència dels seus preus, 
la capacitat de les CCAA d’establir catàlegs propis de 
medicaments i la reforma de l’actual Fons de compensació 
interterritorial perquè es compensi el 100% del cost dels 
desplaçats, entre d’altres mesures.

42.  Modificació de la Llei 15/1997 de gestió del sistema nacional 
de salut, impedint fórmules de gestió que comportin la 
privatització dels centres propis.

43. Aprovar la Llei reguladora dels drets de la persona davant 
el procés final de la vida. Impulsar la despenalització de 
l’eutanàsia.

L’educació, una prioritat d’Estat

44. Promoure la reforma de la Llei orgànica del dret a 
l’educació (LODE) per tal de garantir que en el sistema de 
concerts es respectin els drets i deures, la transparència en la 
gestió, la laïcitat i la coeducació. 

45. Impulsar la universalització de l’escolarització gratuïta i de 
qualitat a l’educació infantil de 0-3 anys i assolir la completa 
gratuïtat en els nivells obligatoris, que eviti les discriminacions 
per raons econòmiques.

Universitat i recerca

46. Millorar la dotació econòmica de les beques universitàries 
i no universitàries i procedir al traspàs urgent de la gestió a la 
Generalitat de Catalunya, amb la transferència dels recursos 
que corresponguin i la modificació del sistema de concessió.

47. Incrementar la inversió en R+D+I fins al 3% del PIB per tal 
d’equiparar-nos amb la resta d’Europa. 

Polítiques socials

48. Pobresa 0. Lluita contra la pobresa. Millora substancial i 
urgent de les pensions més baixes, impulsar la renda mínima 
garantida universal i elaborar el Pla estatal contra la pobresa 
infantil i l’estratègia estatal per a la prevenció i eradicació del 
sensellarisme i l’exclusió residencial. 

49. Millora del finançament de la Llei de dependència, 
priorització i potenciació d’autonomia personal: millora 
de la figura de l’assistent personal i elaboració d’un pla per 
a la desinstitucionalització de les persones amb diversitat 
funcional. Compliment estricte de la legislació d’accessibilitat 
universal i disseny per a tothom.

50.  Aplicació d’un Pla de suport al Tercer Sector Social 
(modificació de la Llei de subvencions, reforma del sistema de 
l’IVA, traspàs i territorialització del 0.7% de l’IRPF, clàusules 
socials i defensa dels drets laborals dels treballadors/es del 
sector).

La transformació social des de la cultura

51.  Desenvolupar un nou marc econòmic, laboral i jurídic per 
impulsar els sectors culturals: nova Llei de mecenatge i 
fundacions i impuls a l’estatut de l’artista i noves fórmules 
de finançament.

52. Supressió del Ministeri de Cultura i traspàs competencial i 
financer a Catalunya. Catalunya té competències exclusives 



en polítiques culturals.

53. Proposem un IVA cultural del 4%, aplicació de l’IVA 
superreduït per a tots els serveis i productes culturals (llibres, 
discs, DVD, instruments, espectacles, venda d’art en tots els 
seus formats, llibre electrònic...). 

54. Supressió de la Llei Sinde. Reforma i adaptació de la Llei 
de la propietat intel·lectual, que conciliï els necessaris drets 
d’autor, l’accessibilitat universal i els drets dels usuaris i les 
usuàries (supressió del cànon digital indiscriminat, cànon a les 
operadores de telecomunicacions, fons estatal per a l’autoria, 
impuls al domini públic i les llicències lliures).

Seguretat

55. Dedicar especial atenció a qui més ho necessita. Reforçar 
els programes per a la prevenció de la violència masclista, 
la discriminació de les persones nouvingudes, el tràfic de 
persones i la persecució del delictes d’odi i discriminació.  
Establir un codi d’ètica bàsic comú per a tots els cossos 
policials estatals. Implantació de càmeres de videovigilància 
a les comissaries dels cossos i forces de seguretat estatals. 

56. Continuar reduint les víctimes mortal de trànsit i les 
víctimes amb ferides greus. Aprofundir els mecanismes de 
col·laboració amb les associacions de víctimes de trànsit per 
tal de millorar el seguiment i l’atenció especial a les víctimes i 
persones afectades. 

Esport, un dret dels ciutadans i les ciutadanes

57. Promoure el reconeixement de les seleccions catalanes. 
Aprofundir el caràcter federal i d’òrgan de concertació del 
Consejo Superior de Deportes. 

58. Plantejar l’establiment de límits salarials per als jugadors i 
jugadores d’elit. Insistir en què l’esport d’elit ha de tenir una 
taxa que reverteixi directament en l’esport de base quan es 
facin grans transaccions.

BLOC 3. Democràcia. Per una nova política transparent i 
participativa

Qualitat democràtica

59. Cap a una democràcia participativa i deliberativa: aprovació 
d’una llei de participació ciutadana que regularà i garantirà els 
espais i processos participatius en les principals lleis, plans i 
programes del govern. 

60. Llei de transparència i accés a la informació que afecti els 
tres poders de l’Estat i que creï un organisme independent que 
garanteixi el seu compliment.

61. Llei de registre i control de lobbies o grups d’interès, 
perquè tothom sàpiga amb qui es reuneixen els càrrecs públics 
i per a què. 

62. Reforma de la Llei electoral per garantir una major 
proporcionalitat que faciliti la participació de tothom, les llistes 
obertes i que incorpori el dret a vot de les persones migrades.

63. Elaborar una nova llei de referèndums perquè la ciutadania 
pugui proposar i impulsar la seva celebració; que contempli els 
referèndums revocatius i que els faci obligatoris en certs temes 
d’importància. 

64. Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon 
govern. Amb mesures exigents sobre el finançament dels 
partits, més transparència dels comptes de l’administració i 

austeritat i control en la despesa electoral.

Llibertats personals

65. Aprovació d’una llei integral contra l’LGTBfòbia, amb 
incidència en els àmbits educatiu, laboral, sanitari i drets 
integrals de les persones transsexuals.

66. Despatologització de la transsexualitat i desenvolupament 
d’un programa integral per a la integració laboral i 
antidiscriminatòria envers els homes i les dones transsexuals.   

Laïcitat

67. Aprovar un pla integral per la laïcitat i la convivència 
democràtica, destinat a garantir la igualtat de tracte a totes les 
creences i opcions de consciència i eliminar el tracte privilegiat 
de l’Església catòlica (ensenyament de la religió, privilegis 
fiscals, finançament especial, presència en actes públics 
institucionals…).

Memòria democràtica

68. Garantir que es declarin nul·les de ple dret les sentències 
dictades durant la dictadura franquista contra els qui van 
defensar la legalitat republicana o van promoure el restabliment 
de la democràcia.

69. Elaboració d’una llei de fosses estatal similar a la llei 
catalana, que garanteixi el lideratge públic en la dignificació de 
les persones enterrades en fosses comunes durant la Guerra 
Civil i la dictadura. Transformació del Valle de los Caídos en 
un espai de memòria democràtica. 

Nova ciutadania

70. Enduriment penal del racisme i que sigui causa per a la 
inhabilitació de càrrecs públics. Impulsar polítiques d’igualtat de 
drets, deures i oportunitats per a tothom, amb independència 
de la nacionalitat, la cultura i l’origen de les persones.

71. Canviar la Llei d’estrangeria per garantir una política d’acollida 
basada en la inclusió social de les persones migrades i agilitzar 
els processos de regularització per arrelament, renovació dels 
permisos de residència i treball i sol·licitud de reagrupament 
familiar. Tancar els centres d’internament per a estrangers 
(CIES). 

72. Modificar la Constitució espanyola per tal d’incorporar el 
reconeixement del dret a vot per a les persones immigrades 
en totes les eleccions, a partir dels tres anys de residència a 
l’Estat espanyol.

Justícia i dret

73. Promoure una justícia de proximitat. Crear nous òrgans 
amb una àmplia extensió territorial. Impulsar el projecte de llei 
de justícia de proximitat.

74. Llei integral de prevenció de l’assetjament psicològic a les 
persones, que persegueixi el “moobing”, tant l’immobiliari 
com a la feina.

75. Promoure l’aplicació de les mesures alternatives a la 
presó que prioritzi l’execució penal en la comunitat. Suport a 
les víctimes, amb programes integrals, especialment adreçat 
a les persones més vulnerables i a les afectades per delictes 
violents.

Mitjans de comunicació

76. Elaboració de la Llei de garanties del dret a la informació 
de la ciutadania. Per assegurar una informació veraç i 
imparcial, vetllar per la independència dels i les professionals i 
el compliment dels principis deontològics.

77. Modificació de la Llei de la Corporació RTVE per garantir uns 
òrgans rectors plurals, formats per professionals de reconegut 
prestigi. La CRTVE ha de reflectir al conjunt de l’Estat la 
diversat cultural i lingüística. Impuls de RTVE de Catalunya i 
manteniment de Ràdio 4. 

BLOC 4. Federalisme i autodeterminació. Per una Catalunya 
més lliure en una Europa unida

Autogovern i model d’Estat

78. Per un catalanisme popular i social. La cohesió social 
és la garantia per continuar sent un sol poble. Promoure la 
identificació amb la identitat nacional de Catalunya de totes les 
persones que viuen i treballen a Catalunya, amb independència 
del seu origen. 

79. Autodeterminació i federalisme. Proposem que l’objectiu 
del reconeixement del dret a l’autodeterminació i l’exercici 
del dret a decidir siguin el fil conductor per refer el pacte amb 
l’Estat sobre noves bases i per sumar el màxim de sectors, 
tant els que s’identifiquen amb un federalisme fort com amb un 
independentisme gradualista. 

80. Reformar la Constitució en un sentit federal i plurinacional, 
reconeixent el dret a l’autodeterminació. Plantejar una reforma 
constitucional amb una nova disposició addicional 
que reconegui una relació asimètrica amb l’Estat i la 
singularitat de Catalunya. 

81. Per un pacte fiscal basat en el concert econòmic solidari, 
per garntir la suficiència de recursos i l’autonomia. Donem 
suport a la proposta de plantejar una consulta ciutadana sobre 
el pacte fiscal i exigim, al mateix temps, una consulta per un 
pacte fiscal de rendes que permeti redistribuir la riquesa i no 
retallar els serveis públics.  

82. Impulsar un pacte unitari per la defensa de l’autogovern 
i contra tot intent de recentralització, que inclogui, entre 
d’altres, la defensa de les competències de la Generalitat, la 
defensa de la llengua i la participació en la presa de decisions 
de la UE. 

Drets i deures lingüístics

83. Per un Estat plurilingüe. Reconeixement efectiu de la igualtat 
de drets de les quatre llengües oficials a l’Estat espanyol. 
Regulació de l’ús de les llengües al Congrés i al Senat. 

84. Reconeixement ple de la llengua catalana a les institucions 
europees. I reconeixement, per part de l’Estat, de la unitat 
de la llengua. 

Unió Europea

85. Per una Europa federal. Un govern econòmic de la UE sotmès 
a control democràtic. La creació dels anomenats eurobons per 
combatre l’especulació financera. 

86. Reforma del Banc Central europeu, per democratitzar el 
seu funcionament i per garantir que tingui com a objectiu la 
reactivació de l’economia i la creació d’ocupació. 

Pau, cooperació i política internacional

87. Creació d’un exèrcit comú de la UE que substitueixi 

progressivament els exèrcits de cada estat, de caràcter 
estrictament defensiu, i que redueixi substancialment les 
despeses militars. 

88. Compromís de no reduir l’AOD a l’executada el 2009 (0,46% 
del PIB). Aprovar un pla de drets humans, amb objectius 
definits i indicadors mesurables i comptabilitzats.

89. Retirada de les tropes de l’Estat espanyol d’Afganistan i 
rebuig a l’escut antimíssils a la base militar de Rota. 

90. Donar ple suport a l’autodeterminació del Sàhara i al 
reconeixement de l’Estat palestí. 

BLOC 5. Polítiques transversals

Desigualtat generacional i emancipació juvenil

91. Pla de xoc per a l’ocupació juvenil: crear un contracte dual 
d’ocupació i qualificació professional (contracte de treball 
que relaciona l’ocupació amb la formació), garantir que cap 
jove passarà més de 6 mesos a l’atur sense una oferta de feina 
o de formació remunerada i establir quotes a la contractació 
pública.

92. Augmentar el nombre de beques per garantir el caràcter 
universal de l’accés a la universitat, tendint cap a un model 
de beques salari.

93. Limitar els abusos dels contractes en pràctiques i acabar 
amb la precarietat de becaris i becàries (Reconeixement de 
cotitzacions, vinculació amb aprenentatge pràctic i supervisió 
dels convenis per a la representació dels treballadors/es).

94. Impulsar la Formació Professional, com a una opció de 
formació de primer nivell i promoure l’increment de graduats. 

95. Implantar el dret de vot als 16 anys. Permetre també la plena 
participació política dels i les joves a partir dels 16 anys, entre 
d’altres, el dret a participar als processos d’ILP. 

Eix de polítiques de gènere. Per una societat 50/50

96.  Per una ocupació femenina de qualitat. Potenciar l’ocupació 
de les dones als sectors mediambientals i d’energia.

97. Dret dels infants a ser cuidats. Reformar els permisos per 
naixement/adopció, perquè el permís de maternitat i el de 
paternitat siguin iguals, intransferibles i amb la mateixa part 
obligatòria.

98.  Elaborar una Llei dels temps que impliqui administracions, 
empreses i la ciutadania. Homes i dones s’han de 
responsabilitzar per igual dels àmbits públic i privat.

99. Reformar la Llei integral contra la violència de gènere 
abordant aspectes com la prevenció, la protecció, la millora 
de la dotació de recursos, la formació dels professionals, la 
inclusió d’altres supòsits, el tractament efectiu de les dades i la 
reparació pública i privada.

100.  Garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs 
(Incloure l’educació afectiva i sexual en els currículums de 
l’ensenyament obligatori, millorar l’accessibilitat als mètodes 
anticonceptius, garantir l’accés de les dones a la interrupció 
voluntària de l’embaràs de forma segura, gratuïta i amb la 
màxima qualitat, derogar aquells aspectes de la llei on l’Estat 
exerceix una tutela sobre el dret de la dona).


