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             LA REPÚBLICA DEL SÍ              
Presentem  les  100  propostes  clau  que  il·lustren  la  voluntat  de  deixar  de  ser  una  Comunitat  
Autònoma per esdevenir una República Catalana en el sí de la UE. Un programa conscient del fet 
que l'hora és greu, i que si seguim sent una comunitat autònoma no resoldrem les crisis que patim 
que ens aboquen a l'atur i a la retallada del benestar. Un programa que proposa una nova manera  
d'entendre la democràcia i els poders públics, i que situa una agenda pel dret a decidir en aquelles 
matèries bàsiques que permeti autodeterminar-nos. En definitiva, disposar de les eines que ens 
permetin construir una República Catalana integrada a la Unió Europea. Un programa per anar a 
Madrid a reclamar allò que és just i necessari, la independència. 

La coalició de forces ERC, Reagrupament i la plataforma Catalunya Sí, presentem 100 propostes 
clau agrupades en els 3 eixos que des de fa més de 80 anys han donat llum al pensament i l'acció 
política  de  moltes  generacions  de  catalanes  i  catalans  a  través  del  republicanisme,  l'esquerra 
catalana i el servei al país.

BLOC I. L'ESQUERRA
L'Esquerra és la que es preocupa per la igualtat d'oportunitats, la prosperitat econòmica i la justícia 
social. La que és pròxima a la gent i que sap que l'emprenedoria i la innovació són la via catalana  
per sortir de la crisi i crear ocupació. L'Esquerra que vol posar l'economia al servei de les persones 
per garantir un treball digne i defensar l'Estat del benestar.

Defensem un programa que en l'aspecte econòmic i social vol prioritzar la creació de llocs de 
treball, afavorint l'emprenedoria, les petites empreses i els autònoms. Volem situar el Concert 
econòmic i  la salvaguarda dels pilars de l'estat del benestar, la sanitat,  l'educació i  la seguretat 
econòmica i social dels treballadors i les seves famílies. També prioritzem el la lluita contra el frau  
fiscal i la dació en pagament.

Independència fiscal

1.El Concert Econòmic, nou model de finançament per als Països Catalans. Disposar  d’un 
sistema tributari propi amb plena capacitat normativa i la facultat de recaptació, gestió i liquidació 
dels tributs generats a Catalunya, al  País Valencià i  a les Illes Balears a través d'una Agència 
Tributària pròpia per a cadascun dels territoris dels Països Catalans.

2.Consulta popular sobre el Concert Econòmic. Dur a terme un procés de ratificació ciutadana a 
Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears sobre la proposta del nou model de finançament  
aprovada pels parlaments de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears respectivament per mitjà 
d’una consulta ciutadana prèvia a l’obertura de negociacions amb l’Estat.

Un sistema financer al servei de la societat

3.Crèdit  a  la  pime  i  als  emprenedors.  Foment  de  la  liquiditat,  preferentment  al  servei  de 
l'emprenedoria i la petita i mitjana empresa. Supervisió de l’acompliment i rendiment de comptes 
parlamentari de les condicions introduïdes en aquest sentit a les entitats intervingudes pel FROB i  
contemplades a l’article 12.c) del mateix Real Decret Llei de 2/2011, de 18 de febrer. En aquest  
sentit, es proposa la implantació del mecanisme de la ‘mediació de crèdit’ – tal com es proposa a la 
Proposició no de llei 162/000844 presentada per Esquerra Republicana a l’abril del 2011. 
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4.Limitació de les retribucions a directius de les entitats financeres perceptores de diner 
públic.  Creació d'un comitè de retribucions adscrit  a l’òrgan de govern del  FROB que limiti  els 
increments  i  complements  salarials  dels  membres  dels  òrgans  d’administració  i  alts  directius 
d’institucions financeres perceptores d’injeccions de capital públic.

5.Depuració de responsabilitats  al  Banc de Espanya  i  directius de les entitats  financeres 
intervingudes. Investigar parlamentàriament l’actuació del Banc d’Espanya pel que fa a les seves 
funcions de control del sistema financer durant els anys de generació de la bombolla immobiliària.  
Establir amb claredat les pràctiques de gestió de les entitats financeres que, al llarg del període 
2002-2008, hagin repercutit negativament en els balanços de les mateixes i depurar judicialment les 
responsabilitats que pertoquin.

Justícia social, equitat fiscal

6.Increment de la progressivitat de l’IRPF en les eventuals futures reformes mitjançant l’actual 
sistema de trams i tipus marginals.

7.Lluita contra el frau fiscal. La fixació d’objectius en la reducció dels nivells de frau fiscal tindrà en 
compte criteris d’equitat personal i territorial. Els tècnics d’Hisenda estimen el frau fiscal en 88.000 M 
euros anuals (72% atribuïbles a grans empreses i fortunes estatals), gairebé la meitat del PIB català 
i 6 vegades el nostre dèficit fiscal. Es considera necessari centrar el zel inspector en els contribuents 
en decils de renda més alta i en aquells territoris on s’estimi un nivell de frau més elevat. 

Lluita contra l'evasió fiscal

8.Eliminació  del  règim  de  les  SICAV.  Modificació  de  la  Llei  35/2003,  de  4  de  novembre, 
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva (SICAV) per tal d’evitar l’actual desviació de la tributació -  legal  
però impròpia amb els seus objectius originals –, i la conseqüent disminució de recursos públics.  
Paral·lelament, instar a les institucions europees a l’homogeneïtzació del marc fiscal d’aquest tipus 
d’institucions.  Les SICAV tributen a l’1% respecte al tipus normatiu del 30% de l’IS. L’eliminació 
d’aquest règim suposaria un increment d’ingresos públics addiconals de 9.000 M euros, més de la 
meitat del dèficit fiscal català.

9.Establiment d’un impost sobre les grans fortunes i capitals. Establiment d’un tribut sobre les 
grans fortunes i capitals de gestió autonòmica, instant a una necessària harmonització normativa en 
el marc tributari europeu.

10.Taxa sobre les transaccions financeres. Instar a les institucions europees a avaluar l’impacte 
de  la  taxa  sobre  les  transaccions  financeres,  a  informar  de  l’aplicació  d’aquesta  recaptació 
addicional i,  si s’escau, a duplicar-ne els tipus de gravamen - un 0,2 per cent per a l’intercanvi  
d’accions i bons i un 0,02 per cent pels productes derivats -.

Generació de nova ocupació: la prioritat

11.Llibertat  fiscal  durant  5  anys  per  a  autònoms. Amb la  finalitat  de facilitar  l'auto-ocupació 
professional,  permetre  el  diferiment  fins  a  un  màxim  de  5  anys  dels  rendiments  per  activitats 
econòmiques dels qui acabin donant-se d’alta de la Seguretat Social en règim d’autònom.

12.Taxa 0 als nous emprenedors.  Supressió de les cotitzacions i seguretat social que ha de fer 
front un autònom en el seu primer any d'activitat. 

13.Pagar l'IVA quan toca. Promoure les modificacions legals oportunes per tal que autònoms i 
empreses efectuïn el pagament de l'IVA un cop cobrada la factura per tal que no hagin d'avançar 
uns diners dels quals no disposen.

2

 



Vicesecretaria General d'Acció Sectorial i Programes

14.Deducció temporal de 3.000 euros per a la primera contractació indefinida realitzada abans 
el 31 de desembre del 2012 a les micro empreses de menys de 10 treballadors.

15.Bonificació del 100 per cent de les quotes de totes les contingències de la seguretat social 
per nova contractació indefinida en empreses amb un sol treballador ocupat.

Empreses catalanes, empreses internacionals

16.Territorialització dels recursos de l’ICEX a ACC1Ó i a les diverses institucions autonòmiques 
de  foment  de  la  internacionalització  per  tal  que  responguin  a  les  necessitats  específiques  per 
internacionalitzar les empreses. El 2010, el pressupost de l'ICEX va ser de 200 M€, dels quals a 
Catalunya li pertocarien 72 M€ (36% de les exportacions de l'Estat). Això significaria passar dels 40 
M€ del COPCA actuals als 112 M€, que gairebé triplicarien el pressupost per internacionalitzar les 
empreses catalanes.

Una economia basada en el coneixement

17.Traspàs de la gestió de les beques universitàries. Cal definir un nou sistema de beques que 
garanteixi l'equitat en l'exercici del dret a l'educació, tenint en compte la realitat socioeconòmica del  
territori  i  essent  un  veritable  incentiu  per  al  compromís  de  l'estudiant  en la  seva  formació. Per 
exemple, Catalunya té el 17% dels estudiants però només el 8% de les beques estatals.

18.Traspassar íntegrament el pressupost en recerca militar del Ministeri de Defensa a recerca 
civil.  És una bona manera de racionalitzar recursos i evitar les retallades en altres camps de la  
recerca d’alt interès per a la societat civil. Com a dada d’interès, el Ministeri de Defensa disposa de  
2.000 places de personal de recerca i un pressupost en R+I+D de fins a 178 M €.

19.Assumpció de plenes competències en gestió de polítiques de R+D+I. Territorialitzar a les 
comunitats autònomes la gestió dels fons a la recerca, el desenvolupament i la internacionalització 
empresarial limitant el rol dels ministeris competents a les funcions de coordinació.

Un marc català de relacions laborals

20.Traspàs de competències en matèria laboral  a les autonomies: legislació laboral,  Funció 
Pública,  Treball,  Formació  Professional,  homologació  de  titulacions  acadèmiques,  fixació  dels 
calendaris laborals, Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Un salari mínim interprofessional digne

21.Revaloralització del Salari Mínim Interprofessional (SMI) d’acord amb els criteris de l’Estatut 
dels Treballadors i la Carta Social Europea: revisió a curt termini del SMI fins al 60% del salari mitjà 
net per assolir en 5 anys els 1.000 euros mensuals per garantir un nivell d’ingressos que assegurin  
una renda de subsistència.

Fer front a les deslocalitzacions

22.Retorn de les subvencions de les empreses deslocalitzades. Obligació de restitució dels 
ajuts o subvencions rebudes en relació a la recerca, la creació o el desenvolupament de projectes 
empresarials.

Polítiques d'ocupació realment actives

23.Invertir en ocupació. Passar del 2,1 al 2,5 per cent del PIB (mitjana europea) en despesa de 
polítiques d’ocupació, amb el traspàs corresponent als governs autonòmics.
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Fer front a les retallades socials dels serveis públics

24.Oposició ferma a les retallades socials. Els Països Catalans tenim un nivell econòmic que ens 
permetria viure amb uns paràmetres europeus en termes de benestar social. Però l’espoli fiscal que  
patim per subvencionar l’ineficient estructura estatal espanyola fa que ni tan sols puguem mantenir 
uns adequats serveis públics dins les nostres competències.

Sanitat: un finançament adequat per a un servei universal

25.Finançament sanitari  adequat sense copagament.  En una situació de crisi  profunda i  que 
previsiblement serà llarga, amb un dels percentatges d’atur més alts d’Europa, s’ha de garantir com 
a mínim el dret a l’assistència sanitària per a tothom, sense peatges.  El finançament no pot ser  
inferior al que ens correspon, pels ciutadans que tenim, per la complexitat de les patologies que 
tractem i pel cost de la vida als Països Catalans.

26.Dret a decidir sobre la pròpia vida. Regular el dret a decidir sobre la pròpia vida a través del 
testament vital i establir les condicions oportunes per confirmar la voluntat de la persona i corroborar  
que és fruït d'una decisió lliure, informada i conscient.

Transferència dels serveis socials i finançament

27.Traspàs de les competències i el finançament dels serveis socials a Catalunya,  al  País 
Valencià i a les Illes Balears sobre els infants de 0-3 anys i la gent gran (INSERSO).

28.Territorialització del 0,7 per cent de l'IRPF a finalitats socials i assignar les competències de 
gestió i distribució d’aquests fons als governs autonòmics en exercici de les seves competències.

Renda bàsica, el dret a sobreviure

29.Establiment  d'una  Renda  Bàsica  universal.  Creació  d’una  Comissió  parlamentària  perquè 
conclogui  les  fórmules  i  fases  per  la  instauració  progressiva  de la  Renda Bàsica  universal.  La 
primera fase hauria de ser una renda mínima garantida que s’hauria de situar sobre els 600 euros.

Adequar les pensions al cost de la vida

30.Increment de les pensions fins a situar-les per sobre del llindar de la pobresa. Increment de 
les pensions mínimes de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva, del SOVI, del  
Fons d’Assistència Social i del subsidi de garantia d’ingressos mínims, així com de les pensions 
contributives més baixes, amb la finalitat que els titulars d’aquestes pensions puguin pal·liar la seva 
situació d’insuficiència econòmica, cobrir les seves necessitats bàsiques i garantir-ne la capacitat  
adquisitiva per sobre del llindar de la pobresa. 

31.Increment progressiu de la pensió de viduïtat fins al 75% de la base reguladora del cònjuge 
quan es percep com a pensió única i no hi ha ingressos directes o indirectes diferents de la pròpia 
pensió, superiors al 50 % de l’ IPREM.

32.Recuperació dels 65 anys com edat de jubilació ordinària a tots els efectes.  Derogació de la 
reforma de la Seguretat Social, que entre d’altres, amplia l’edat de jubilació als 67 anys.

Dependència: garantia al dret i al finançament

33.Garantir  el  finançament  de  la  llei  de  dependència. Prioritzar  el  finançament  de la  llei  de 
dependència per sobre de la despesa militar, de manera que l’Estat compleixi el seu compromís per  
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garantir el dret i  destini  l’1,2% del PIB a l’atenció a la dependència per tal de garantir els drets 
reconeguts legislativament.

Lluita contra la pobresa i l'exclusió

34.Creació d’un Fons de Lluita contra la Pobresa Estructural i un Fons de Lluita contra la 
Pobresa Infantil, amb una assignació inicial de 100 milions cadascun, aplicant clàusules socials a 
la  contractació  de  l'Administració  i  finançar  plans  d’acció  contra  l’exclusió  dels  col·lectius  més 
vulnerables.

Lluita     contra     l'explotació   s  exual  

35.Regularització de  la  prostitució amb  el  reconeixement dels drets laborals,  de  seguretat  i 
protecció social,  així com de  salut laboral i prevenció de  riscos laborals com  a  persones 
treballadores del sexe. Destinar els impostos derivats de la prostitució a les comunitats autònomes 
per polítiques de suport i rescat de les persones que exerceixen la prostitució i volen abandonar-la,  
amb integració social i laboral i formació per a l'ocupació o programes socials de protecció. 

Avançar en la integració de persones discapacitades

36.Promoure una Llei d’Inclusió Laboral per a les persones amb discapacitat, que actuï com a 
catalitzador  del  procés  d’integració  de  les  persones  amb  discapacitat  al  mercat  de  treball  i  
compliment de la Convenció Internacional de les persones amb discapacitat. 

37.Desenvolupament complert i eficaç de la llei de llengües de signes , tot implementant l’ús de 
la llengua catalana de signes en els mitjans de comunicació de titularitat pública que en depenen.

Conciliació de la vida laboral, personal i familiar

38.Foment de nous usos del temps consensuat amb les empreses: flexibilitat per afavorir les 
necessitats individuals sense afectar la productivitat.

39.Ampliació de drets per obligacions familiars. Prioritats: permís de paternitat de 4 setmanes, 
permís de maternitat de 18 setmanes, ampliació a 12 anys per acollir-se a la reducció de jornada per 
cura de fills o filles i dret a un període d’excedència d’un màxim de 3 anys per tenir cura de cada  
fill/a.

El dret a l'habitatge

40.Dació  en pagament  per  liquidar  el  deute  hipotecari. Modificar  la  legislació  vigent  per  tal 
d’introduir la dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en els casos de bona 
fe i declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa  
del tipus d’interès variable contractat.

41.Foment del lloguer. Instar a les entitats financeres que reben fons públics i que disposen d'un 
stock immobiliari a posar-lo en lloguer, com a mínim, el 40% d’aquests habitatges a un preu social 
taxat. Aquest ha de ser un criteri  per a que les entitats financeres siguin beneficiàries de diners 
públics.

42.Evitar els desnonaments. Crear un fons de rescat de gestió autonòmica per a famílies amb 
sobreendeutament  (FOHCAT),  amb  l'objectiu  d'evitar  l'exclusió  social  i  econòmica,  facilitar  el 
manteniment en l'habitatge, evitar els costos de les execucions judicials i permetre la reestructuració 
del deute contret amb les entitats financeres. Aquest Fons s'hauria de nodrir de la recaptació d'un 
Impost finalista sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit. 
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BLOC II. LA REPÚBLICA
Amb  el  republicanisme  defensem  l’aprofundiment  democràtic,   el  compromís  col·lectiu  vers  la 
salvaguarda dels drets i llibertats de les persones. El republicanisme que apel·la al dret a decidir, a 
la dignitat política i confia en els ciutadans per crear vincles socials que ens facin més forts davant  
l'adversitat.  Volem  posar en valor el republicanisme com a forma d'entendre la democràcia, 
més participativa, basada en el dret a decidir de les persones.  Volem posar en pràctica els 
valors  republicans de l'austeritat,  la  transparència  i  la  supressió  de privilegis,  regulant  totes les 
despeses i recursos en mans dels representants polítics, la transparència dels comptes públics o la 
necessitat que el Cap d'Estat sigui escollit democràticament. Advoquem per suprimir el Senat i els 
ministeris  sense  competències.  Volem acabar  amb el  model  d'impunitat  espanyol  i  reparar  les 
víctimes del franquisme.

Aprofundiment democràtic

43.Dret de vot als 16 anys

44.Impulsar  una  Llei  de  Participació  Ciutadana que  garanteixi  la  participació  de  les 
organitzacions interessades en la confecció de tots els Projectes de Llei i Real Decrets. Es garantirà 
que les organitzacions representatives a nivell territorial tinguin dret a la participació. 

45.Referèndums  vinculants  i  llibertat  de  convocatòria  de  consultes  populars  per  a  les 
comunitats autònomes i corporacions locals.  Realitzar les modificacions legals adients per tal 
que les comunitats autònomes o corporacions locals puguin convocar lliurement referèndums sobre 
els  temes  que  estimin  oportuns  sense  la  necessitat  que  l’Estat  els  hi  autoritzi.  Realitzar  les 
modificacions legals oportunes per tal que els referèndums siguin vinculants i no només consultius.

46.Garantir el debat parlamentari de la Iniciativa Legislativa Popular mitjançant la introducció 
d'una quota de debat que impedeixi la potestat de la mesa de bloqueig. Ampliació de la iniciativa de 
referèndum al poder legislatiu i a la iniciativa popular. Creació d’una Comissió parlamentària per  
estudiar les fórmules.

Control i transparència de l'activitat política i la despesa pública

47.Impulsar una Llei de Transparència que reconegui el dret d'accés a la informació pública, que 
obligui a tots els poders de l'Estat, a les entitats que exerceixen funcions públiques i a aquelles que 
estan subvencionades amb fons públics. 

48.Exigir al govern el compliment de les lleis i, especialment de la llei de Pressupostos,  tot 
impulsant  les  mesures  legals  adients  per  tal  que  el  govern  hagi  de  ser  responsable  davant 
l’incompliment de les lleis. Controlar i exigir al govern el compliment dels mandats parlamentaris, tot  
realitzant les modificacions legals oportunes per crear un mecanisme que fiscalitzi i obligui al govern 
a obeir la voluntat popular que representa el Parlament.

49.Impulsar la posada en marxa de l’Oficina de Control Pressupostari, que es va aprovar en 
aquesta darrera Legislatura a proposta d’ERC. 

L'ètica com a forma de fer política: honestedat i austeritat

50.Creació de l'Oficina contra el Frau i la Corrupció.

51.Impulsar la creació d'un Codi Ètic i d'Austeritat  a través d'una comissió parlamentària  que 
catalogui i reglamenti l’ús dels recursos públics a disposició dels representants (vehicles, regals, 
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convits, targetes de crèdit, viatges oficials, racionalització de despesa de campanyes institucionals, 
incompatibilitat d'acumulació de sous de càrrecs públics,...).

52.Reducció significativa del pressupost de Defensa i de la Casa Reial.

El cap d'estat no ha de ser un rei

53.Elegir democràticament el Cap d'Estat. Realitzar les modificacions legals oportunes per tal que 
el Cap d’Estat sigui elegit democràticament cada 4 anys i equiparar l’assignació del Cap d’Estat a la 
del President del Govern.

Educació, igualtat d’oportunitats i construcció nacional

54.Preservar  el  model  d'immersió  lingüística  i  blindar  les  competències  exclusives  en 
educació als Països Catalans. Potenciar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular al 
sistema educatiu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears com a factor de cohesió social en 
un marc plurilingüe. Atorgar els recursos necessaris per garantir el dret dels estudiants valencians 
que sol·liciten poder estudiar en català a Escola Valenciana.

Laïcitat: convivència i respecte a la llibertat de consciència

55.Impulsar una Llei de Consciència que superi  l’actual  marc de la Llei  Orgànica de Llibertat 
Religiosa, per reconèixer la igualtat de creients i no creients, tot garantint la llibertat i pluralitat de 
creences i no creences i la neutralitat estatal en un marc de laïcitat.

Memòria històrica: justícia contra la impunitat

56.Anul·lació del judici sumaríssim del President Lluís Companys i reparació dels seus honors. 
Així mateix, anul·lació de totes les sentències dels tribunals militars de la Dictadura Franquista i  
reparació de les  víctimes d’una “legalitat” imposada per uns tribunals il·legals.

57.Aplicació  de  la  doctrina  de  les  Nacions  Unides  de  Crims  contra  la  Humanitat  i 
reconeixement jurídica i moral de  la  condició de  víctimes a totes les persones físiques i 
jurídiques que  van  patir persecució i mort,  i  restitució moral i material de totes les persones, 
institucions públiques,  organitzacions i entitats  que van ser perseguides i represaliades,  les quals 
fins al moment no han obtingut reconeixement ni reparació. En aquest sentit, s’hi inclouran aquelles 
persones que van formar part de la lluita armada antifranquista.

Democràcia de proximitat

58.Supressió del Senat atès que no és una Cambra de representació territorial ni tampoc exerceix 
de contrapès parlamentari al Congrés de Diputats.

59.Supressió  dels  ministeris amb  competències  transferides  a  les  comunitats  autònomes: 
Cultura, Educació, Sanitat i Agricultura.

Les diputacions, l'administració inútil

60.Supressió de les diputacions provincials, tot traslladant els seus recursos a les comunitats 
autònomes per al desenvolupament de polítiques socials de proximitat, que en el cas de Catalunya 
es desplegarà a través de les vegueries.

Un bon finançament per als municipis
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61.Promoure  la  reforma  de  la  Llei  d'Hisendes  Locals per  abordar  de  manera  immediata  i 
concertadament la definició d'un nou model de finançament municipal que garanteixi la suficiència 
financera de les entitats locals, per tal d'assegurar la prestació de serveis bàsics de qualitat per a 
tota la ciutadania amb independència de la dimensió del municipi.

El municipalisme, eina d'empoderament de la ciutadania

62.Modificar  la  Llei  Electoral per  tal  que  les  eleccions  municipals  es  facin  mitjançant  llistes 
tancades, però no bloquejades, de manera que les electores i electors puguin decidir directament 
les seves o els seus representants.

 
Un poder judicial independent i no del poder polític

63.Supressió de l'Audiència Nacional i suspensió del Tribunal Constitucional fins que no sigui 
efectiva la renovació de membres caducs i reformular el nomenament de membres del Tribunal 
Constitucional per a que no siguin nomenats pels partits.

64.Fer efectiu el dret d'ús de la llengua catalana en l'administració de Justícia. Exigència del 
coneixement efectiu de la llengua catalana i el dret català per part de jutges i magistrats, secretaris  
judicials i fiscals.

Drets civils, igualtat davant la llei

65.Impulsar una Llei d'Igualtat de Tracte, que combati totes les formes de discriminació (racisme, 
xenofòbia, homofòbia, transfòbia,...).

Gènere: igualtat de drets i deures a la feina i a casa

66.Aprofundir en la prevenció i eradicació de la violència masclista

67.Compliment efectiu de la Llei d'Igualtat  per acabar amb les diferències de gènere: salarials, 
representatives...

El jovent: el dret a la independència

68.Reformulació de la contractació de joves,  creant el contracte de transició per a joves que 
asseguri un pas amb garanties cap al mercat de treball, ja que tot i les reformes de la contractació 
juvenil, no s’ha assegurat, encara, un veritable model de transició juvenil al mercat de treball.

69.Equiparació dels salaris de contracte de pràctica i formació. Equiparar els sous base amb la 
resta  de  treballadors/es  en  els  contractes  de  pràctiques  i  formació;  fomentar  la  contractació 
indefinida i incrementar el salari mínim interprofessional al nivell de vida català.

70.Legalitzar el consum de cànnabis, regular jurídicament els establiments de venda de material 
relacionat amb la marihuana i impulsar que aquests establiments facin una tasca de pedagogia i 
d'ús responsable.

Immigració i integració: ciutadania amb drets i deures

71.Assolir  un  finançament  equitatiu  dels  Fons  d'Immigració  gestionat per  les  comunitats 
autònomes segons el nombre de població immigrada blindant el Fons d’Immigració amb una dotació 
mínima de 200 milions d'euros.
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72.Igualtat d'accés als drets i compliment dels deures.  Polítiques d’acomodació per al procés 
d’adaptació de la societat d’acollida i de la població nouvinguda atenent a les singularitats de cada 
territori.

Pel dret a la identitat de gènere i a la llibertat sexual i afectiva

73.Llei pel dret a la identitat de gènere i a la llibertat sexual i afectiva. Promoure la Llei pel dret 
a la identitat de gènere i a la llibertat sexual i afectiva que reconegui la dret al desenvolupament de 
la pròpia personalitat, tot penalitzant les conductes que ho obstaculitzin.

74.Llei per la integració laboral i social de les persones transsexuals. Aprovació d’un Projecte 
de Llei de mesures integrals per a la integració laboral i social de les persones transsexuals, incloent 
la discriminació positiva. 

BLOC III. ELS PAÏSOS CATALANS
Els Països Catalans ens trobem en una cruïlla: seguir sent una comunitat autònoma o encetar el  
nostre  camí  cap  a  la  independència  per  constituir  una  República  catalana  integrada  a  la  Unió  
Europea. El territori i la cultura ens han fet ser com som, una nació forjada al llarg dels segles a  
través de generacions i migracions. Defensem la llengua que ens uneix, producte d'una riquesa 
cultural  que compartim 14 milions de persones,  en 4 estats,  i  que ens projecta al  món sencer.  
Volem impulsar les infraestructures clau que ens connectin amb el món, les energies renovables, 
vetllar pel nostre territori  i contribuir a forjar un món més sostenible.

Una nació amb el dret a decidir

75.Reconeixement  del  dret  a  l'autodeterminació  dels  Països  Catalans  i  celebrar  un 
referèndum sobre la independència per l'exercici del dret a decidir.

El català, llengua d'estat a Europa: el dret a la unitat i a l'oficialitat

76.Declarar l'oficialitat i la unitat de la llengua catalana a l'Estat espanyol i a la Unió Europea. 
Aplicar la plena oficialitat del català a l’Estat esdevenint així un estat oficialment plurilingüe i fer 
efectiva la unitat de la llengua en totes les comunicacions de l'Estat sense distincions entre català-
valencià-balear. Aconseguir la plena oficialitat del català a la Unió Europea aprofitant la incorporació  
de les llengües dels nous estats membres, com és el cas de Croàcia.

La sobirania cultural, inici de la independència política

77.Oficialitzar  la  realitat  pluricultural  de  l'Estat.  El  reconeixement  de la  realitat  pluricultural  i 
plurilingüística  de  l'Estat  espanyol  continua  sent  una  assignatura  pendent,  ja  que  segueix 
expressant-se  culturalment  en  castellà.  Mentre  els  Països  Catalans  seguim  integrats  a  l'Estat 
espanyol cal fer explícit el reconeixement de l'existència de les diferents cultures que formen part de  
l'Estat i declarar-ne l'oficialitat.

78.Presència dels Països Catalans a les institucions, certàmens i premis internacionals , com 
és el cas de la UNESCO.

Lliure accés a la cultura

79.Impulsar una llei de foment de l'accés lliure a la producció cultural i modificar la Llei de 
Propietat  Intel·lectual per  garantir  una  remuneració  més  justa  als  autors,  l’adaptació  a  la 
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legalitat  europea  amb l'eliminació  del  cànon  digital  indiscriminat,  la  fiscalització  del  sistema de 
recaptació de les entitats de gestió de drets d'autors, la constitució d'entitats de gestió d'àmbit dels 
Països  Catalans  i  el  foment  de  les  llicències  copyleft  per  la  lliure  circulació  de  la  cultura  amb 
respecte per l'autoria.

Un espai català de comunicació

80.Fer efectiva la reciprocitat de les televisions públiques dels Països Catalans, tot atorgant un 
nou múltiplex al País Valencià per fer-ho possible.

81.Modificar la Llei de Comunicació Audiovisual de l'Estat per evitar que envaeixi  funcions i 
competències autonòmiques (com el finançament mixt públic/publicitat),  garantir que com a mínim 
la  meitat  de  tota  l’emissió  en  els  Països  Catalans  s'emeti  en  llengua  catalana  i  que  vetlli  pel  
compliment de bones pràctiques, l'ètica i la pluralitat informativa.

Esports: una nació, una selecció

82.Reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes. Modificar la normativa 
espanyola per a permetre la llibertat d’afiliació de les federacions esportives catalanes a federacions 
internacionals i la llibertat d’elecció dels esportistes a l’hora de participar en competicions oficials  
amb la selecció catalana.

Independència per gestionar les infrastructures

83.Prioritzar el Corredor Mediterrani com a eix europeu de transport ferroviàri de mercaderies 
connectant els ports mediterranis i les àrees industrials dels Països Catalans amb el nord d’Europa 
seguint  la  connexió  Algesires-Cartagena-Alacant-València-Castelló-Tarragona-Barcelona-Girona-
Perpinyà-Lió-Hamburg  fins  a  Estocolm.  L’eix  mediterrani  concentra  més  del  40%  de  les 
exportacions, del 40% del PIB i del 70% del tràfic portuari de l’Estat. La construcció del corredor 
mediterrani podria suposar un increment de gairebé el 2% del PIB català i un 4% del PIB valencià.

84.Traspàs de la titularitat de l’Estat i la gestió de tots els ports, aeroports i de les xarxes 
viària i ferroviària dels Països Catalans a la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i 
al Govern de les Illes Balears amb el seu corresponent finançament. La perspectiva d’inversió de 
l’Estat en infrastructures continua sense satisfer les necessitats  econòmiques dels Països Catalans, 
mentre en canvi s’han construit trens d’alta velocitat i aeroports del tot inneficients i innecessaris. 

85.Posar fi a la discriminació històrica que els Països Catalans pateixen pel vigent sistema de 
peatges,  que  grava  la  mobilitat  interna  i  externa  i  obliga  a  duplicar  infraestructures 
sobredimensionades. Creació immediata d’un fons de rescat selectiu de peatges.

86.Impulsar definitivament el desdoblament de la N2 amb la construcció de l’autovia A-2 entre 
Caldes-Sils-Maçanet-Tordera.

L'aposta per l'economia verda

87.Contra la crisi, economia de la sostenibilitat.  Fixarem l’objectiu d’assolir que el 50% de la 
inversió estatal  en mesures de resposta a la crisi  econòmica es faci en àmbits de l’anomenada 
economia verda i activitats relacionades. Avançarem cap a l’economia de la sostenibilitat, introduint  
criteris  de  fiscalitat  i  economia  ambiental  que  permetin  internalitzar  els  costos  ambientals  dels 
processos  productius  i  invertir  per  millorar-los  i  també  en  polítiques  eficaces  de  recerca  i 
desenvolupament industrial.
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88.Impuls de les energies renovables, l’ecodisseny i la producció més neta, amb suport en 
R+D+I  i  ajudes  fiscals  a  les  empreses  que  les  incorporin.  Cal  avançar  cap  a  una  producció 
sostenible  no  només  per  coherència,  sinó  perquè  aquesta  és  la  producció  del  futur.  Serem 
competitius a nivell  internacional, tot exportant tecnologia, en la mesura que siguem capaços de 
progressar en la producció sostenible, i  especialment en la industrial,  tot apostant per la R+D+I  
multisectorial, vinculada a la universitat i accessible a les pimes. 

La gestió dels residus, paradigma de l'economia verda

89.Reimplantar el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos (SDDR) com a base de la 
minimització dels residus d'envasos lleugers, la corresponsabilització dels productors i la creació 
d’un nou filó d’ocupació.

Els compromisos contra el canvi climàtic

90.Territorialització  del  Pla  d'Assignació  d'Emissions  de  Carboni  de  l’Estat  traspassant  la 
gestió i els fons dels plans estatals de reducció d’emissions als governs autònoms, d’acord amb el 
PIB i  la  població de cada comunitat  autònoma i  tenint  en compte l’esforç previ  realitzat  per les 
empreses de cada territori. Els Països Catalans hem de fer la nostra feina i corresponsabilitzar-nos 
dels efectes que les nostres emissions tenen arreu del món.

El necessari canvi en el sistema elèctric

91.Promoure  una llei  de  foment  de l'Autoproducció  energètica i  un Pla  de  Modernització 
Elèctrica i  de Producció  Energètica Distribuïda.  Adaptació  de la  xarxa  elèctrica  a  les noves 
formes de generació elèctrica per ampliar la capacitat de connexió de les fonts renovables, superant  
la  limitació  actual  i  afavorint  la  generalització  de  la  microgeneració.  Impulsar  la  producció 
d'electricitat  distribuïda  en  potències  petites  i  mitjanes,  d'experiències  encaminades  a  la  gestió 
intel·ligent de xarxes que permetin una major maniobrabilitat del sistema i una democratització real 
de l'energia.

Renovables, cap al 100%

92.Garantir un marc legal estable i un sistema just de retribució econòmica per a la generació  
fotovoltaica i  eòlica,  tendint  a la  desaparició  d’aquest  règim retributiu  mitjançant  mesures que 
permetin  internalitzar  correctament  els  costos de les  energies  convencionals  i  afavorir  un marc 
d’equitat en la competència dins d’un marc veritablement liberalitzat i democràticament regulat.

93.Dret a decidir sobre el tancament de les centrals nuclears, rebuig al Magatzem Nuclear i 
destinar els guanys de la nuclears a les renovables i al territori.  Desestimar la instal·lació del 
magatzem  temporal  centralitzat  (MTC)  de  residus  nuclears  als  Països  Catalans.  Davant  d'una 
hipotètica  prolongació  de  la  vida  de  les  centrals  nuclears,  i  atès  que  són  plantes  plenament 
amortitzades,  proposem  gravar  el  50%  dels  seus  beneficis  extres  derivats  de  la  pròrroga  per 
potenciar les energies renovables i implementar un Pla de Desenvolupament Econòmic per a les  
comarques nuclearitzades.

Insistim en la nova cultura de l'aigua

94.No als transvasaments. Desestimarem completament els grans transvasaments (Ebre o Roine) 
així com totes aquelles actuacions i mesures que signifiquin, de facto, la interconnexió de conques i,  
per tant, transvasaments encoberts.

L'activitat agroramadera, garantia d'un territori viu i pròsper
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95.Territorialització del fons europeus de la Política Agrària Comuna (PAC) que pertoquen als 
Països Catalans.  Traspàs de la gestió de distribució de recursos de la PAC a la Generalitat de 
Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears amb competència exclusiva en 
Agricultura per a fer un repartiment més equitatiu als agricultors,  desenvolupar una política agrícola 
pròpia i afavorir uns preus justos als productors.

Sobirania alimentària, àmbit estratègic de primer ordre

96.Apostar per l’agricultura tradicional, ecològica i de proximitat vers els cultius transgènics 
(OGM). Realitzar  les  modificacions  normatives  oportunes  per  sancionar  les  contaminacions 
genètiques  dels  cultius  ecològics  i  convencionals  per  part  dels  cultius  transgènics.  Així  mateix,  
s'haurà d'establir un sistema de compensació per tots els danys causats als agricultors i productors 
ecològics.

Unió Europea, fraternitat de pobles lliures

97.Aconseguir que la Unió Europea incorpori el dret a decidir i el mecanisme de l’ampliació 
interna com a principis constitutius per integrar, de facto, als nous estats emergents,  així com el 
reconeixement i el respecte escrupolós a la diversitat nacional i lingüística existent als estats de la  
Unió.

Compromís amb els Drets Humans

98.Establir  els  drets  humans com a  premissa en les  relacions i  transaccions amb altres 
països. Condicionar el seu compliment i la pràctica democràtica com a requisit a l’hora de d’establir  
pactes comercials, convenis o acords bilaterals i impulsar-lo en les relacions multilaterals.

Cooperació internacional amb els països empobrits

99.Defensar  un  model  de  globalització  que  sigui  ètic,  equitatiu,  inclusiu,  sostenible  i  
universal, mitjançant les propostes de polítiques públiques coherents al nord i al sud. La cooperació 
s'ha de basar en la col·laboració i la codependència entre països sobre la base d'unes relacions 
equitatives  de  benefici  mutu,  tot  regint-se  per  criteris  de  transparència,  qualitat,  sostenibilitat  i 
eficiència i prestant especial atenció als serveis socials bàsics com la salut, educació o seguretat 
alimentària. La cooperació serà absolutament desmilitaritzada.

Una política internacional desacomplexada i compromesa

100.Desenvolupar una política exterior integral per a Catalunya, el País Valencià i  les Illes 
Balears per  tal  de posicionar  la  nostra  nació  com a  actor  de  referència  per  a  altres  governs,  
organismes internacionals i  xarxes interregionals.
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