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I.- CATALUNYA
1. Afegir la Disposició Catalana a la Constitució que garanteixi:
• El reconeixement de la realitat nacional de Catalunya.
• El concert fiscal per a Catalunya.
• El blindatge de les competències en llengua, cultura i ensenyament.
2. Sotmetre la Disposició Catalana a referèndum dels ciutadans de Catalunya.

II.- REACTIVAR L’ECONOMIA I CREAR OCUPACIÓ
II.A) REACTIVAR L’ECONOMIA
1) UNA FISCALITAT EQUITATIVA QUE CONTRIBUEIXI AL CREIXEMENT ECONÒMIC
I A LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RENDA.
Impost sobre la renda de les persones físiques i patrimoni
3. Incrementar un 40% els mínims personals per contribuent, passant dels
actuals 5.500€ fins els 7.500€ a finals de la legislatura.
4. A ugmentar un 40% els mínims per descendents al llarg de la legislatura:
primer fill, de 2.400 a 3.360€; segon fill, de 2.700 a 3.780€; tercer fill, de
4.000 a 5.600€ i quart i més fills, de 4.500 a 6.300€.
5. Incrementar el límit per a l’aplicació de la reducció a les rendes del treball
i el seu import. En l’actualitat el sostre és de 14.450€ i el pujarem fins a
25.000€. La reducció és de 3.700€ anuals i la pujarem fins els 5.000€.
6. Limitar el tipus marginal màxim al 42%, ara es situa al 45%, i rebaixar el
mínim del 19 al 15%.
7. Reintroduir per a tots els contribuents, i no només per als autònoms, la
deducció de les primes d’assegurança mèdica satisfeta pel contribuent i per
la seva família.
8. Incrementar gradualment, al llarg de la legislatura, el tipus aplicable a les
rendes del capital en 4 punts percentuals, tot recuperant l’exempció dels
primers 1.500€ per aquestes rendes.
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Impost de societats
9. Mantenir el tipus ordinari de l’Impost de Societats del 25%, però limitar
l’aplicació de deduccions de manera que el tipus efectiu pagat per les grans
empreses sigui, com a mínim, del 15%.
10. Baixar el tipus a les PIMES del 25% al 20% i establir un tipus real i específic
del 15% dirigit a les microempreses.
11. Aplicar una exempció del 75% a l’IRPF i l’Impost de Societats de les rendes
que s’obtinguin durant els 3 primers anys d’activitat, sempre que els
guanys anuals no superin els 20.000€.
12. Reduir la tributació dels beneficis no repartits per millorar la solvència i
fons propis de les empreses.
13. Proposar una deducció del 30% per reinversió de beneficis per aquelles
empreses que destinin els beneficis a: 1. Projectes de Responsabilitat
Social Corporativa, 2. Projectes vinculats a les noves tecnologies i 3.
Projectes que tinguin com a objectiu professionalitzar les PIMES.

Impost sobre el valor afegit
14. Rebaixar la tributació per IVA del 21 al 10% per a:
• Les activitats culturals.
• Les perruqueries, l’estètica i la imatge personal.
• Els gimnasos i l’activitat esportiva.
• Els serveis veterinaris.
15. Aplicar el tipus superreduït del 4% als subministraments bàsics, com són
aigua, electricitat i gas.
16. Ampliar el concepte de “rehabilitació” per tal d’aplicar el tipus reduït de
forma més àmplia a aquesta activitat.
17. Modificar el règim d’IVA caixa per fer-lo més automàtic i senzill. L’emissor de
la factura podrà deduir-se l’IVA ingressat en el termini de 6 mesos i serà la
Hisenda Pública la que liquidarà l’impost directament al morós.

Impost sobre les grans fortunes o els grans patrimonis
18. Mantenint l’Impost de Patrimoni únicament a efectes censals, implantar un
impost sobre les grans fortunes.

Successions i donacions
19. Suprimir l’Impost sobre Successions entre pares, fills i avis.

3

RESUM PROGRAMA ELECTORAL D’UNIÓ

ELECCIONS GENERALS DESEMBRE 2015

Lluita contra el frau i l’economia submergida
20. E ncarregar a l’INE l’elaboració d’un informe sobre l’abast de l’economia
submergida i informal, i adoptar mesures per tal d’aflorar-la.
21. Centrar l’Agència Tributària més en lluitar contra els rendiments no
declarats i ocultats, posant límit al frau i a l’economia submergida.
22. Establir un sistema d’arbitratge per a la resolució de conflictes entre
l’Administració Tributària i els contribuents.

Mecenatge
23. I ncrementar les deduccions per donacions a les entitats sense afany de
lucre, del 27,5 al 65% per a persones físiques, i del 35 al 55% per a persones
jurídiques.
24. Augmentar al 100% la deducció en l’IRPF pels primers 150€ donats
(actualment aquesta deducció és del 50%).
25. Reconeixement jurídic dels fons patrimonials indisponibles o endowments.
26. Reconeixement de les donacions realitzades a través de les plataformes
de micromecenatge a efectes d’aplicació dels incentius fiscals.
27. Ampliar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de
l’Impost de Societats per als subjectes passius parcialment exempts.

2) SECTORS PRODUCTIUS
INDÚSTRIA
28. Fer realitat que Catalunya passi del 18,1 al 25% del PIB industrial pel 2020,
tal i com demana la Unió Europea.
29. Apostar per la reindustralització del nostre teixit productiu mitjançant
la innovació i la indústria intel·ligent, i poder així fer realitat allò que ja
s’anomena la indústria 4.0. Això s’ha de traduir en el recolzament al
valor afegit i la capacitat tecnològica, així com en una política energètica
eficient, una política d’infraestructures lligada a les zones productives i
una política d’internalització a la que hi tinguin accés les petites i mitjanes
empreses.
30. Desenvolupar programes per potenciar la innovació tecnològica de les
indústries i augmentarem el suport financer als projectes innovadors de
les empreses.
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31. I mplementar les mesures estratègiques per al desenvolupament
industrial, passant per les indústries alimentàries, la química, l’energia,
el disseny, la mobilitat sostenible, la salut i les ciències de la vida, les
indústries culturals i els sistemes industrials, entre d’altres.

COMERÇ I CONSUM
32. P rendre mesures en relació a la venda il·legal:
• Tolerància zero: lluitar contra les vendes de productes falsificats, de
productes il·legals o de productes que puguin representar un risc per
a la salut, amb l’objectiu de preservar els drets dels comerciants i dels
consumidors.
32. • A ctuació social per treure de l’economia submergida les persones que es
dediquen a la venda ambulant il·legal.
33. P romoure els canvis legislatius oportuns perquè la comissió establerta per
les entitats de crèdit per facilitar el servei de pagament amb targeta als
comerços sigui del 0%.
34. Adaptar la llei d’horaris comercials estatal a la realitat econòmica i
competencial catalana.
35. Modificar la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris
amb l’objectiu que les microempreses i els autònoms siguin considerats
com a consumidors i usuaris en les seves relacions amb les empreses
prestadores de serveis bàsics i de serveis de tracte continuat, i poder
resoldre els possibles conflictes existents pels sistemes extrajudicials de
consum.
36. Impulsar l’aprovació d’una Llei de Resolució alternativa de conflictes de
consum, per incorporar a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2013/11
del Parlament Europeu i del Consell.

TURISME
37. Recuperar els plans d’excel·lència i els plans de dinamització amb
la finalitat d’aportar finançament al sector turístic per a la seva
modernització.
38. Crear un pla estratègic d’ajudes per finançar la creació d’empreses
turístiques vinculades a les TIC amb la finalitat de garantir la
comercialització de nous productes turístics.
39. Potenciar les comunicacions dels municipis turístics i la connexió amb
l’aeroport de Barcelona.
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40. Combatre les ofertes il·legals tant d’allotjament, com de restauració, per a
la seva eradicació.

R+D+I
41. Augmentar al 3,5% la inversió en R+D+i.
42. Eliminar les traves burocràtiques en la R+D+i per tal de promocionar la
transferència del coneixement.
43. C anviar el model de governança de les universitats i de les OPIS, per tal de
fer un sistema més flexible que permeti apostar per la R+D+i.
44. Impulsar una política fiscal favorable a la recerca i la innovació. En
particular, millorar la bonificació sobre els beneficis empresarials
reinvertits en R+D+i.

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
45. Catalunya ha de tenir capacitat d’interlocució directa davant les
institucions europees per poder defensar correctament els nostres
interessos.
46. Territorialitzar els ajuts i subvencions que provenen de la Unió Europea i
de l’Estat, transferint la dotació no finalista amb caràcter immediat a les
Comunitats Autònomes.
47. Les Comunitats Autònomes formaran part del Fons Espanyol de Garantia
Agrària (FEGA).
48. Controlar, per garantir la seguretat alimentària, que qualsevol producte
agroalimentari que s’importi compleixi les mateixes exigències i requisits
de seguretat alimentària, mediambientals, de benestar animal, sanitaris,
de salut pública i de normatives laborals, que els produïts a la Unió
Europea. En aquest sentit, reforçar els sistemes d’inspecció i control.
49. Pagar les transferències a les Comunitats Autònomes de fons destinats
als pagesos, ramaders o pescadors aprovades per la Conferència Sectorial
d’Agricultura i Desenvolupament rural en un termini màxim de 30 dies des
de la seva aprovació.
50. En el marc de la nova PAC, modificar la seva aplicació a nivell intern:
• Reconsiderar el model de regions establert per la seva gran complexitat
i incoherent amb un Estat autonòmic com el nostre, en el qual les
comunitats autònomes ostenten competències exclusives en matèria
agrària.
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• Replantejar la proposta d’aportació per part de l’Administració General
de l’Estat als programes de desenvolupament rural autonòmics
(PDRs) per al període 2014-2020, en favor de la cohesió i l’equilibri
territorial, comprometent-se a aportar el 30% de la despesa nacional
que correspongui a cada programa de desenvolupament rural de les
Comunitats Autònomes.
51. Reconèixer les necessitats específiques de les comarques de muntanya
amb un tracte adequat.
52. Respectar en les decisions i mesures sobre polítiques pesqueres les
diferències i singularitats del Mediterrani. En aquests sentit, establir
un règim diferenciat per a la pesca litoral mediterrània, amb mesures
estructurals per garantir la continuïtat de la seva flota.

ENERGIA
53. Impulsar un Pacte d’Estat sobre l’Energia amb l’horitzó 2040, amb la
voluntat d’establir una estratègia a mig-llarg termini.
54. Modificar el Real Decret d’autoconsum, per avançar cap a un model en el
qual es contempli la generació d’energia distribuïda i la seva repercussió
en les economies locals, així com els estalvis de pèrdues en el transport.

ECONOMIA SOCIAL
55. Incorporar clàusules socials en els plecs públics de compres i
contractacions, així com criteris de responsabilitat social corporativa en
la inversió i contractació pública, en el finançament de projectes, en les
subvencions i en els diversos suports que pot oferir l’Administració de
l’Estat.
56. Traspassar a la Generalitat de Catalunya la gestió dels recursos que han
de ser destinats a fins d’interès social i mediambiental, d’acord amb la
decisió ciutadana d’assenyalar la casella corresponent al 0,7% en l’IRPF,
donant així compliment a les Sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal
Constitucional.
57. Ampliar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de
l’Impost sobre Societats per als subjectes passius parcialment exempts,
sempre que compleixin requisits com que:
• Els seus ingressos totals no superin els 100.000€ anuals.
• Tots els seus ingressos vagin destinats a la realització de les seves
pròpies activitats.
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• Els càrrecs dels membres de l’òrgan de govern siguin gratuïts, sens
perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses.

II.B) MANTENIR L’OCUPACIÓ I CREAR NOUS LLOCS DE TREBALL
Aprovar un PLA DE XOC PER A L’OCUPACIÓ LEGAL amb quatre elements
fonamentals:
58. Pla de rehabilitació i modernització del parc d’habitatges i edificis per tal de
millorar les condicions d’habitabilitat i adaptar-los als nous requeriments
de seguretat estructural, accessibilitat, salubritat, protecció contra el
soroll i eficiència energètica. Això permetria incrementar notablement
l’ocupació en el sector de la construcció i en els seus sectors auxiliars,
recuperant gent aturada de la construcció i incrementar la seva formació.
A més contribuiria a l’aflorament d’economia submergida.
El Pla inclourà una subvenció del 20% de l’import de la reforma, amb un
límit preestablert i prèvia presentació de la factura degudament expedida.
59. Pla de primera oportunitat i empleabilitat per als joves majors de 16 anys
i menors de 25 anys, mantenint a més el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.
Aquest Pla tindrà dues vessants, una en el sector privat, i una altra en el
sector públic.
Al Sector Privat cofinançament durant 5 mesos d’un lloc de treball per
compte aliena d’un jove amb 465€ mensuals, que l’empresari descomptarà
de l’import del salari. És requisit imprescindible l’existència d’un contracte
de treball de duració no inferior a 6 mesos. Només es podrà accedir al
programa una sola vegada.
En el Sector Públic crearem llocs de treball, de petita qualificació i amb el
salari mínim, especialment adreçats als Ni-Ni, amb la finalitat d’iniciar la
seva empleabilitat i preservar-los d’un horitzó d’exclusió per a tota la vida.
Aquests llocs de treball s’administraran descentralitzadament, a nivell
municipal.
60. Pla d’empleabilitat per a persones de 55 anys.
Mantenir els vigents programes PRODI, RAI, PREPARA i el Pla d’Activació per
a l’Ocupació. Específicament pels més grans de 55 anys introduir un Pla
d’Empleabilitat similar al dels joves entre 16 i 25 anys.
61. Pla d’aflorament de l’economia informal i submergida en l’àmbit dels
serveis a les persones.
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D’una banda, encarregar a l’INE que determini l’abast real de l’economia
submergida a Espanya.
D’una altra, tal com es va fer a França amb la Llei Borloo, incorporar les
mesures necessàries per fer aflorar des de l’economia submergida bona
part dels serveis a les persones: la cura de fills, suport escolar, cura de
la llar, cura dels malalts i persones majors, i tota la gamma de serveis
relacionats amb el dia a dia de les persones i famílies que ajuden a la
millora de la seva qualitat de vida i a la conciliació efectiva laboral i familiar.
Concretament:
• Establir una desgravació fiscal del 50% en l’IRPF de la despesa en
serveis a la persona, fins un màxim anual de 15.000€.
• Aplicació de l’IVA súperreduït.
• Introduir una deducció en l’Impost de Societats de fins a 1.830€
per empleat/any per aquells serveis a la persona, facilitats en
diners o com a serveis pròpiament dits, sense que això tingui la
consideració de retribució en espècie tributable.
62. Pujar el salari mínim interprofessional al llarg de la legislatura fins arribar
als 950€ mensuals.
Aquesta xifra coincideix a més amb les recomanacions internacionals que
el salari mínim arribi al 60% del salari mitjà.
63. Millorar els sistemes públics d’ocupació amb l’objectiu que compleixin amb
la seva funció de trobar feina al demandant.

II.C) AUTÒNOMS, EMPRENEDORS, PIMES I MICROEMPRESES
64. La cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms es
correspondrà al temps efectivament treballat tant en la data que es faci
efectiva l’alta, com en donar-se de baixa.
65. Establir que la quota d’afiliació a la Seguretat Social sigui progressiva
i ajustada a la realitat dels autònoms, d’acord amb els diferents trams
d’ingressos reals percebuts i segons el col·lectiu professional.
66. Augmentar les reduccions aplicables a les cotitzacions socials dels
nous autònoms, ampliant la quota plana de 50€ de 6 mesos a un any, i
bonificant el 75% el segon i el 50% el tercer.
67. Garantir els cobraments dels deutes contrets amb els autònoms i PIMES,
amb un règim sancionador per impagament, així com crear un observatori
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per fer complir la normativa de morositat en els terminis legals.
68. Reduir les càrregues administratives a les que estan sotmesos
els treballadors autònoms, micros, petites i mitjanes empreses.
L’Administració haurà de respondre les seves demandes en un termini
màxim de 90 dies.
69. Participació de les micros, petites i mitjanes empreses en la contractació
pública, garantint l’accés al processos de contractació i a la informació
rellevant, generant mecanismes de suport a la preparació de propostes i
sensibilitzant a aquestes empreses per participar més en el mercat
públic.

III.- ATENCIÓ A LES PERSONES
III.A) LLUITAR CONTRA LES DESIGUALTATS SOCIALS I ELIMINAR LA POBRESA
70. Revisar el sistema de rendes mínimes garantides, reorganitzant tots els
programes que l’integren i articulant tots els elements que el composen
per construir un sistema fort. Incrementar el pressupost de l’Estat
destinat a combatre la pobresa, mitjançant la creació d’un Fons per
combatre la pobresa i l’exclusió social dotat amb 1.500 milions d’euros
anuals. Aquest import s’incrementarà amb un percentatge dels recursos
recaptats per actuacions contra el frau fiscal.
71. Per tal de combatre específicament la pobresa infantil, incrementar la
quantia de la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor
acollit a càrrec a 1.200€, i elevar a 25.400€ el topall d’ingressos anuals
percebuts per tenir dret a la prestació, amb l’objectiu que sigui universal
al final de la legislatura. Així mateix, incrementar en la mateixa
proporció l’import de la prestació en els supòsits de famílies nombroses
i en els que el fill o menor acollit tingui la condició de persona amb
discapacitat.
72. Acordar l’exempció del pagament de l’IVA per als lliuraments gratuïts
d’aliments realitzats als Bancs d’Aliments.
73. Per garantir una protecció al consumidor vulnerable en matèria de
subministrament energètic:
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• Crear un Fons de garantia per a la protecció dels consumidors
vulnerables, amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, destinat
a garantir que no es produeixin talls de subministrament elèctric o
gasístic per els citats consumidors.
• Aplicar el tipus superreduït del 4% als subministraments d’aigua, gas i
electricitat.

III.B) SANITAT
74. Pacte d’Estat amb tots els agents del sector que revitalitzi consensos
polítics, professionals i socials entorn a la Sanitat com a principal pilar de
l’Estat del Benestar.
75. Garantir la universalitat en l’accés dels ciutadans als serveis sanitaris
públics. En aquest sentit, assegurar l’accés als serveis sanitaris a tota la
població, en compliment del principi d’universalitat de la cobertura, tenint
especial consideració amb els col·lectius socialment més fràgils davant
l’actual situació de crisi econòmica.
76. Per lluitar contra la pobresa farmacèutica i assegurar l’accés a la medicació
als pacients econòmicament vulnerables, revisar els trams establerts en el
copagament farmacèutic perquè siguin més justos, alhora que es reguli un
topall màxim d’aportació en la prestació farmacèutica similar a l’establert
per als pensionistes i per aquelles persones que pateixin patologies de
caràcter greu o crònic.
77. Regular en el sí del Sistema Nacional de Salut la condició de malalt crònic
establint el seu estatut de drets, prestacions, beneficis i característiques
d’atenció sanitària i social que han de rebre.
78. Revisar la Cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut de
manera que es garanteixi l’accés en igualtat de condicions a tots els
ciutadans, amb independència de la Comunitat Autònoma de residència
o de la prestació dels serveis, i sens perjudici de les competències que
ostenten les Comunitats Autònomes en matèria sanitària.
79. Traspassar a la Generalitat el patrimoni de la Seguretat Social adscrit a
activitats sanitàries gestionades per la Generalitat.
80. Mesures per a lluitar contra l’infrafinançament de la sanitat:
• Crear un Fons Sanitari específic per al finançament de les innovacions
farmacoterapèutiques.
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• Compensació de l’increment de la despesa sanitària provocada a les
Comunitats Autònomes per l’augment dels tipus impositius de l’IVA
sobre els productes sanitaris.
• Incrementar i restablir les dotacions pressupostàries destinades a
les Comunitats Autònomes en matèria sanitària: programes sobre
estratègies de salut del SNS o davant les malalties rares, així com del
Pla Nacional sobre la Sida.
• Aplicació immediata dels sistemes de compensació efectiva, en temps
i forma, de tots els serveis sanitaris prestats a ciutadans desplaçats
entre Comunitats Autònomes. Dotar de finançament específic el Fons
de Cohesió Sanitària i el Fons de Garantia Assistencial.

III.C) PERSONES AMB DISCAPACITAT
81. Modificar el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, amb l’objectiu d’assimilar legalment
les situacions de dependència oficialment valorada al grau mínim de
discapacitat del 33%.
82. Actualitzar i publicar un estudi sobre el greuge comparatiu que suposa el
sobreesforç econòmic que ocasiona la discapacitat en les persones que
es troben en aquesta situació, per aconseguir un nivell de vida considerat
com ordinari o normal, tenint en compte les diferents modalitats de
discapacitat i les realitats socioeconòmiques de cada Comunitat
Autònoma.
83. Adaptar l’ordenament jurídic a la Convenció Internacional dels Drets de les
Persones amb Discapacitat, eliminant discriminacions i exclusions encara
subsistents per a les persones amb discapacitat.
84. Adoptar mesures per tal que s’augmenti en un 50% la taxa d’activitat de les
persones amb discapacitat. Aprovar un nou marc legal d’inclusió laboral de
les persones amb discapacitat, que superi i transcendeixi el vigent, basat
en l’activació, els suports, l’acció positiva a les discapacitats més excloses
i que contempli la perspectiva de gènere.
85. Regular l’assimilació de les persones amb capacitat intel·lectual límit
que no assoleixi el grau mínim de discapacitat a aquelles que tenen
reconegut un 33% o més, a efectes d’accés al marc d’incentius, suports i
bonificacions per a l’ocupació de les persones amb discapacitat.
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III.D) IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
86. Fer efectives les conclusions aprovades per la Subcomissió per a la
racionalització d’horaris, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i
la corresponsabilitat.
87. Elaborar una nova Llei de conciliació i corresponsabilitat.
88. Situar el dret a la cura de les persones i la seva compatibilitat amb la
participació en el mercat laboral, al centre de l’agenda política i de la
negociació col·lectiva, com un element clau per a l’assoliment de la
igualtat.
89. Treballar estretament amb les empreses per fer efectiva la conciliació en
l’àmbit laboral. Garantir en pla d’igualtat els drets de tots dos progenitors a
compatibilitzar l’ocupació de qualitat amb la maternitat/paternitat, sense
perdre els seus ingressos i sense ser privats de gaudir de la seva vida
personal i familiar.
90. Concertar les escoles de 0 a 3 anys com a mètode per garantir una millor
conciliació de la vida laboral i familiar.
91. A vançar cap a l’equiparació dels permisos per naixement, adopció i
acolliment entre ambdós progenitors, de manera que tots dos comptin
amb el mateix període personal i intransferible, eliminant les disfuncions
existents en la legislació actual i assegurant així el dret de la infància a
rebre les cures per part de cada un/a dels seus progenitors/es en peu
d’igualtat i en el seu benefici i en el de tot el nucli familiar.
92. Com a primera mesura cap a la reforma del sistema de permisos de
maternitat i de paternitat, ampliar progressivament el permís de
maternitat de les 16 setmanes actuals a un total de 32 setmanes.
93. Elaborar un llibre blanc que revisi i analitzi les polítiques estatals en l’àmbit
de la violència contra les dones i domèstica, i estudiï totes les situacions
de violència contra la dona, així com les diferents formes de violència
domèstica que es produeixen en el sí de la família contra els menors o les
persones grans.
94. Millorar la coordinació institucional per aconseguir més eficàcia en la lluita
contra la violència de gènere i garantir a les Comunitats Autònomes i els
Ajuntaments els recursos necessaris per portar a terme campanyes de
prevenció contra la violència de gènere i els comportaments sexistes, i
per continuar desenvolupant polítiques de proximitat, de prevenció i lluita
contra la violència i de protecció de les víctimes.
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95.  L’àmbit educatiu ha de ser el marc on es desenvolupin programes de
sensibilització sobre la igualtat d’homes i dones i contra la violència
masclista, i es portin a terme campanyes d’eradicació de comportaments
sexistes i masclistes entre els adolescents i actuacions de conscienciació,
amb la finalitat de fomentar conductes basades en els valors de la
convivència, la igualtat i la no discriminació.
96. Continuar treballant per eradicar de la publicitat els continguts sexistes
i que contribueixen a la perpetuació d’estereotips en la imatge i el rol
de la dona en col·laboració amb les associacions vinculades i amb els
representants del món del periodisme, de la publicitat i de la comunicació
comercial.
97. Dotar una partida pressupostària específica per a polítiques d’eradicació de
qualsevol tipus de discriminació i el foment de valors d’igualtat, respecte
i tolerància, així com per a la prevenció de la discriminació per qualsevol
motiu.

III.E) PENSIONS
98. Recuperar el Pacte de Toledo com espai de diàleg i de consens polític,
en el Marc de la concertació social amb les organitzacions sindicals i
empresarials.
99. Restablir un mecanisme automàtic de revalorització de les pensions que
garanteixi el manteniment i la progressiva millora del poder adquisitiu dels
pensionistes.
100. Avançar en les reformes normatives que permetin compatibilitzar
la pensió de jubilació i per discapacitat, i el treball, garantint el relleu
generacional i el foment de la perllongació de la vida laboral.
101. Incrementar la base reguladora de les pensions de viduïtat del 52 al 70%,
donant prioritat especialment a les vídues que tenen aquesta pensió com
a únic ingrés.
102. Actualitzar les pensions d’acord amb la inflació de cada Comunitat
Autònoma.
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103. Descentralitzar la gestió de la Seguretat Social cap a les Comunitats
Autònomes amb competències en desenvolupament legislatiu i execució
de la legislació bàsica de l’Estat espanyol en matèria de Seguretat Social,
així com la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social. No hi ha cap
motiu pel qual la Generalitat no pugui assumir la gestió de la Seguretat
Social.

III.F) DEPENDÈNCIA
104. Modificar, mitjançant un ampli acord polític i social amb les Comunitats
Autònomes i els agents socials i econòmics, el règim de finançament
del Sistema d’Atenció a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal, de manera que asseguri un volum de recursos adients a les
Comunitats Autònomes, que tingui en compte el cost real dels serveis en
cadascuna d’elles, perquè puguin gestionar, desenvolupar i mantenir el
Sistema, amb el nivell de qualitat que correspongui, de manera sostenible
en el futur i amb ple respecte a les seves atribucions competencials.
105. A ugmentar progressivament les transferències de l’Estat a les
Comunitats Autònomes destinades a les polítiques de dependència,
amb l’objectiu d’equilibrar, a curt termini, les aportacions d’ambdues
administracions per aquestes polítiques, així com el restabliment el més
aviat possible del nivell de finançament conveniat.

III.G) HABITATGE
106. Introduir les reformes legislatives necessàries per fer possible la dació en
pagament en aquells casos de sobreendeutament familiar, sempre que el
deutor actuï de bona fe.
107. Dialogar amb les entitats bancàries i la SAREB per tal que destinin l’estoc
d’habitatges desocupats a lloguer social.
108. Millorar la seguretat jurídica de l’arrendador i impulsar mesures que
garanteixin la seguretat del lloguer.
109. Aprovar un Pla de rehabilitació i modernització del parc d’habitatges i
edificis, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat i adaptar-los als
nous requeriments de seguretat estructural, accessibilitat, salubritat,
protecció contra el soroll i eficiència energètica.
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III.H) IMMIGRACIÓ
Les polítiques d’acolliment i integració s’han de basar en el compliment dels
deures vers la comunitat i l’assumpció de drets, tenint com a espai comú i
de cohesió la cultura i la llengua catalanes.
110. Restituir el Fons de suport a l’acolliment i la integració dels immigrants,
fins assolir la mateixa dotació pressupostària prevista per al 2009,
xifrada en 200 milions d’euros.
111. Territorialitzar els fons procedents del Fons Europeu d’Asil, Migracions e
Integració (FAMI).
112. La política europea de fluxos migratoris ha de ser compartida amb els
països d’origen i trànsit, no únicament des de la perspectiva de seguretat
fronterera, sinó també de l’impuls del desenvolupament humà, social i
econòmic i la generació d’oportunitats i expectatives de vida, a través de
les polítiques de cooperació al desenvolupament.
113. En relació a la crisi dels refugiats:
• Assegurar la plena aplicació de les lleis i els tractats internacionals
subscrits per l’Estat.
• Instar a l’adopció d’una política integral d’asil europea i la necessitat
de contemplar els fons econòmics necessaris per atendre de forma
integral l’acolliment.
• L’Estat, les Comunitats Autònomes i els ens locals, amb la participació
del món associatiu i la societat civil, han de treballar de forma
coordinada l’acolliment i l’atenció de les persones refugiades.
• Garantir l’atenció integral dels refugiats en matèria d’ensenyament,
sanitat i polítiques actives d’ocupació.

IV.- FAMÍLIA I NATALITAT
114. Incrementar la quantia de la prestació econòmica de la Seguretat Social
per fill o menor acollit a càrrec a 1.200€/any, i elevar primer a 25.400€
el topall d’ingressos anuals percebuts per tenir dret a la prestació, que al
final de la legislatura tindrà caràcter universal. Així mateix, incrementar
en la mateixa proporció l’import de la prestació en els supòsits de famílies
nombroses i en els que el fill o menor acollit tingui la condició de persona
amb discapacitat.
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115. Incrementar un 40% els mínims per descendents a l’IRPF al llarg de la
legislatura: primer fill, de 2.400 a 3.360€; segon fill, de 2.700 a 3.780€;
tercer fill, de 4.000 a 5.600€ i quart i més fills, de 4.500 a 6.300€.
116. Recuperar la deducció per lloguer de l’habitatge habitual a l’IRPF.
117. Mesures de 0 a 3:
• Establir el concert educatiu en les escoles bressols de P1 i P2.
• Restablir el Pla Educa 3. Vetllar perquè l’Estat mantingui la seva
participació en el finançament de les llars d’infants, recuperant els
recursos destinats al Pla Educa 3, alhora que es territorialitza.
• Crear un Fons Estatal destinat a les Comunitats Autònomes per ajuts a
les famílies en concepte d’escolarització i alimentació en el primer cicle
d’educació infantil.
118. Entrada en vigor, sense més ajornaments, de la Llei 9/2009, de 6
d’octubre, d’ampliació de dues setmanes la durada del permís de
paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, i la seva
ampliació a sis setmanes, com a un primer pas cap a la reforma integral
dels permisos per naixement, adopció i acolliment dels dos progenitors.
119. Augmentar progressivament la inversió real dedicada a la infància fins el
2,3% del PIB.

V.- INFRAESTRUCTURES
120. Pla d’infraestructures per als propers catorze anys, que sigui un
Pacte d’Estat, per planificar les infraestructures necessàries arreu de
l’Estat. És imprescindible que prèviament vagi acompanyat d’un debat
públic amb la participació de les Corts, dels governs de les Comunitats
Autònomes i també tècnics, col·legis professionals relacionats amb l’obra
pública i els organismes econòmics amb representació del món social i
econòmic.
121. Modificar la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, per incorporar un estudi cost-benefici, econòmic i social, previ a
l’aprovació d’inversions destinades a finançar noves infraestructures.
122. S ituar anualment les inversions de l’Estat en Catalunya al nivell del
percentatge d’aportació al PIB (18,8%).
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123. Garantir l’execució del 100% de les obres que es pressupostin anualment
en els Pressupostos Generals de l’Estat, o bé la transferència anual dels
recursos no gastats a la Generalitat de Catalunya.
124. Executar amb la màxima celeritat el Corredor Mediterrani com a principal
via d’interconnexió amb Europa en matèria comercial i de transport de
mercaderies.
125. Transferència integral de Rodalies RENFE amb la corresponent dotació
financera.
126. Desenvolupar els accessos ferroviaris al Port de Barcelona i Tarragona
juntament amb la connexió ferroviària amb la frontera francesa, per tal de
promoure el tràfic ferroviari de mercaderies i de millorar la mobilitat del
Port, tant pel que fa a les seves connexions amb l’exterior com a la seva
xarxa interna.
127. Construcció de la carretera orbital B-40.

VI.- CULTURA I EDUCACIÓ
VI.A)- CULTURA
128. Reconeixement constitucional de la singularitat catalana a través de una
disposició addicional que inclogui un blindatge de la llengua i la cultura
catalanes.
129. Treballar per aconseguir el reconeixement de la llengua catalana com a
llengua oficial de la Unió Europea.
130. Enfortir la llengua catalana com a vehicle de prestigi cultural. En aquest
sentit defensarem la recuperació de la partida pressupostària de l’ICAA
destinada al suport de la producció de cinema en llengües distintes a
l’espanyol.
131. Establir un IVA reduït (10%) per a la totalitat de productes i espectacles
culturals inclosos els discos i les entrades de cinema, teatre, concerts i
altres espectacles musicals.

VI.B)- ESPORTS
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132. A ssegurar el manteniment de les llicències esportives emeses per les
federacions autonòmiques i la derogació de la Llicència federativa única
introduïda en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
133. Introduir les modificacions legislatives pertinents, amb la finalitat de
reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el
cas d’activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat
de lucre i per establir un sistema especial de la Seguretat Social,
exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense
ànim de lucre.
134. P le suport als Jocs Mediterranis de Tarragona que se celebraran l’any
2017.
135. Ple suport a la candidatura de Barcelona-Pirineus 2022 per organitzar els
Jocs Olímpics d’Hivern, i posar els mitjans possibles per fer-los realitat;
també donar suport als actes esportius de caire internacional als que
optin o organitzin entitats com ajuntaments, federacions i clubs del
nostre país.

VI.C)- EDUCACIÓ
136. Model educatiu basat en els valors de la cultura, de l’esforç, el respecte
i la qualitat docent, i que respecti l’autonomia dels centres i recuperi el
paper central del mestre.
137. Destinar el 6% del PIB a despesa educativa per garantir una educació
gratuïta i de qualitat, i el dret dels pares a triar centre.
138. Treballarem per aconseguir un ampli consens entre les forces polítiques
per donar estabilitat legal al sistema educatiu.
139. Millorar el Mòdul Econòmic de Distribució dels Fons Públics per al
manteniment dels centres concertats a fi d’evitar despeses
addicionals a les famílies, i impulsarem la concertació de les escoles
de 0 a 3 anys.
140. Derogar el Real Decret 591/2014 d’11 de juliol que constitueix un atac al
model català d’educació.
141. Implantar una Formació Professional de prestigi i de qualitat, dirigida a
crear ocupació de forma coordinada amb les empreses, i que suposi una
veritable porta d’accés al mercat laboral.
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VI.D)- UNIVERSITATS
142. Dotar a l’Estat d’una estructura acadèmica més flexible, que s’adapti als
canvis en la demanda dels estudiants i dels sectors socioeconòmics,
acostant-la al nostre entorn europeu per possibilitar la mobilitat dels
nostres estudiants i la captació d’estudiants internacionals.
143. Elaborar una oferta de programes excel·lents de màsters universitaris
per augmentar l’atracció i la retenció del talent, així com la competitivitat
internacional.
144. Intensificar la participació del sector productiu, de les empreses i de les
organitzacions empresarials, en el sistema de formació universitària,
reconeixent el seu paper orientador i formador.
145. Exercir plenament la gestió de les beques a Catalunya per a fer-les més
justes i adaptar-les a la nostra realitat territorial i a la nostra realitat
socioeconòmica i equiparar la inversió de l’Estat en beques a la mitjana
comunitària.

VII.- MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
Garantir la participació de les Comunitats Autònomes en la formulació de la
posició espanyola davant les instàncies ambientals comunitàries i els organismes internacionals derivats de convenis ambientals.
A més reclamar la gestió de totes aquelles competències ambientals que
l’Administració Central de l’Estat encara exerceix sobre el territori català,
així com els recursos suficients perquè el Govern de la Generalitat pugui dur
a terme les polítiques mediambientals necessàries per millorar la conservació dels espais naturals, per aturar la pèrdua de biodiversitat i l’empobriment dels ecosistemes, i per al desenvolupament rural.
146. Vetllar pel compliment per part de l’Estat espanyol dels compromisos
europeus i internacionals de reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH), així com de tots els futurs acords internacionals als
quals s’arribi en el marc de les cimeres del clima per lluitar contra el canvi
climàtic.
147. Elaborar una Llei de lluita contra el canvi climàtic.
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148. Adoptar les disposicions normatives oportunes per garantir que els
recursos obtinguts per la subhasta dels drets d’emissió de gasos amb
Efecte Hivernacle (GEH) es destinin, íntegrament, a reduir emissions
de GEH, a adoptar mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic,
a finançar la investigació i el desenvolupament relatiu a la reducció
i a l’adaptació, a desenvolupar energies renovables a fi de complir el
compromís comunitari d’utilitzar el 20% d’energies renovables d’aquí a
2020, a desenvolupar mesures dirigides a impedir la desforestació i a
augmentar el repoblament i reforestació, així com a transferir tecnologies
i a facilitar l’adaptació als efectes adversos del canvi climàtic en altres
països.
149. Territorialitzar, com a mínim, el 50% dels recursos obtinguts a través de la
subhasta de drets d’emissió de GEH, perquè les Comunitats Autònomes,
d’acord amb els objectius de reducció que s’estableixin, puguin dur a
terme polítiques destinades a reduir les emissions dels sectors difusos.
150. Donar suport financer a l’establiment de plans autonòmics d’increment
de l’ús de sistemes de generació d’energia a partir de biomassa, amb
l’objectiu de crear ocupació i de lluitar contra el canvi climàtic contribuint
a la reducció de emissions de CO2.
151. Promoure una iniciativa a nivell europeu, a la qual es reconegui l’efecte
embornal dels boscos i que els permeti ser titulars de dret d’emissió de
CO2 negociables.
152. Donar suport econòmic des de l’Estat a les Comunitats Autònomes en les
mesures incentivadores d’un consum responsable i racional de l’aigua en
els àmbits agrari, industrial i domèstic.
153. Estudiar el transvasament del Roine, alternativa a un model
d’abastament d’aigües exclusivament fonamentat en l’explotació de
dessaladores.
154. Establir el marc normatiu pertinent per al desenvolupament d’un
concepte d’economia circular en relació amb els envasos primant, tal
com ordena la normativa comunitària, la jerarquia de gestió dels seus
residus: prevenció, reutilització, reciclatge, incineració i abocament,
definint la sostenibilitat de l’envàs d’acord amb aquests criteris, i creant
una política d’ajudes fiscals basada en aquests criteris.
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155. Implantar l’Anàlisi de Cicle de Vida com la metodologia científica més
fiable a l’hora de determinar la sostenibilitat d’un envàs, en la mesura que
permet analitzar de manera objectiva, metòdica, sistemàtica i científica
els diferents impactes ambientals ocasionats pel binomi envàs-producte
i considerant tots aquells elements i fases implicades al llarg del cicle de
vida del mateix.
156. Impulsar la vinculació de drets d’emissió de CO2 a la gestió de residus
i dedicar una atenció especial al tractament dels residus especials i
perillosos.
157. Garantir que el cabal ecològic fixat de la Conca de l’Ebre, sigui suficient
i no amenaci l’ecosistema del Delta de l’Ebre, garantint els nivells de
conservació dels hàbitats d’interès comunitari, les espècies típiques
d’aquest hàbitat, les aportacions de sediments per evitar la subsidència
del delta i l’avanç de la falca salina. Tot això en compliment de les
directives comunitàries sobre la matèria, en concret els objectius
ambientals de la Directiva Marc de l’Aigua i la guia per fixar els cabals
ecològics que han de circular pels rius europeus.
158. Reclamar a les Institucions Europees una major implicació en la lluita
contra la plaga del cargol poma, reconeixent que es tracta d’un problema
d’àmbit europeu i no exclusiu del Delta de l’Ebre, afavorint així una
actuació més concentrada i efectiva entre totes les administracions
responsables. Això suposarà un increment de recursos per part de la
UE amb la finalitat d’investigar noves tècniques que permetin eradicar
la plaga en els arrossers i en el riu Ebre, evitant alhora conseqüències
negatives per als productors d’arròs, així com per a l’entorn natural.

VIII.-REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA, TRANSPARÈNCIA I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
159. Modificar la Llei Electoral (LOREG) amb l’objectiu de racionalitzar les
despeses de campanya. Eliminar l’anomenat “vot rogat” per a les
persones que viuen a l’estranger i establir un sistema mixt de llistes
electorals conforme el model alemany, que representi i garanteixi la
pluralitat del conjunt del territori, tot reforçant la participació democràtica
a través d’un sistema de representació proporcional personalitzada,
que incrementi la vinculació entre els votants i els representants
amb l’existència d’un número de diputats per província. Estudiar la
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configuració i àmbit d’aplicació d’un sistema amb llistes obertes i
desbloquejades.
160. Crear un registre públic de lobbies i intermediaris per a les relacions i les
operacions econòmiques amb les administracions públiques.
161. Potenciar els mecanismes de participació col·laborativa de la ciutadania
a través d’un portal obert per afavorir la implicació de la ciutadania en
el disseny i la gestió dels assumptes públics i en la definició de plans i
polítiques públiques, facilitant la presentació d’iniciatives legislatives i la
seva participació en els processos d’elaboració de les normes legislatives
i reglamentàries, així com el desenvolupament dels instruments per
poder promoure la convocatòria de consultes.
162. Modificar la regulació de la Iniciativa Legislativa Popular perquè es faciliti
la ràpida tramitació de totes les propostes que presentin els ciutadans
permetent una millor vinculació entre la realitat social i la realitat
legislativa.
163. Articular un procediment de decisió en les inversions d’infraestructures
basat en el model francès de “Debat Públic”. Mitjançant aquest
procediment s’obrirà un procés de consulta a tots els implicats en una
obra pública sobre la necessitat d’executar-la, sobre les característiques
generals i sobre la manera de resoldre els seus efectes ambientals per tal
de decidir si cal o no fer la infraestructura en qüestió.
164. Incrementar totes les penes i terminis de prescripció de tots els delictes
comesos pels càrrecs públics en l’exercici de les seves funcions.

IX.- EUROPA I EL MÓN
IX.A)- UNIÓ EUROPEA
165. No fer res que pugui situar a Catalunya fora de la Unió Europea.
166. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè Catalunya i l’Estat espanyol
siguin a l’avantguarda d’un procés de major integració política, per tal de
poder facilitar la Unió Política que sempre hem volgut.
167. Incorporar el català com a llengua oficial a les institucions de la Unió
Europea. El català és la tretzena llengua en nombre de parlants a la
UE i compta amb més parlants que catorze altres llengües oficials
comunitàries.
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168. Treballar perquè Catalunya tingui veu pròpia dins d’Europa i el món
assolint les aliances necessàries per bastir una política exterior efectiva
pel nostre país.
169. Treballar perquè Europa sigui una realitat més democràtica i transparent,
amb més lideratge polític i econòmic en el món, on s’hi reconeguin tots els
pobles que la composen i ho desitgin en tant que pobles.
170. Iniciar el procés per poder definir un Codi Penal Europeu, d’acord amb
el Tractat de Lisboa, que sigui un instrument útil en la lluita contra la
criminalitat transnacional europea.

IX.B)- LA MEDITERRÀNIA
171. El Mediterrani ha de seguir sent un dels eixos fonamentals de la
política exterior, tan espanyola com europea. En època de restriccions
pressupostàries no considerem possible la creació d’una Secretaria
d’Estat només per a afers euromediterranis, però sí que un
Secretari d’Estat tingui responsabilitats concretes sobre la matèria.
172. Barcelona ha d’enfortir el seu paper com a seu de la Unió pel Mediterrani.
Demanar a l’Estat un compromís més actiu en la revitalització de la Unió
pel Mediterrani, vetllant perquè disposi de major impuls polític i una
dotació financera adient perquè sigui un instrument efectiu.

IX.C)- POLÍTICA EXTERIOR
173. Defensar una major col·laboració a nivell internacional per tal de millorar
la governança global, de forma que aquesta es pugui realitzar d’una
manera democràtica escoltant i respectant la voluntat dels ciutadans.
174. Donar suport a nivell internacional a les accions de la UE per tal d’evitar
l’evasió fiscal i les males pràctiques a través dels paradisos fiscals.
175. Donar suport als esforços de la UE i les Nacions Unides per tal de lluitar
i eradicar el terror jihadista, portant davant la justícia els terroristes i
ajudant a les víctimes dels seus crims.
176. Mantenint l’objectiu del 0,7% del PIB, destinar a finals de la legislatura,
com a mínim, el 0,4% del PIB a Ajuda Oficial al Desenvolupament. Així
mateix, assolir la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament del
Conjunt de l’Administració, d’acord amb els principis de dignitat i Drets
Humans de totes les persones.
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IX.D)-FOMENT DELS DRETS HUMANS
177. El respecte als drets humans, a la llibertat religiosa i a la democràcia han
de ser el segell d’identitat de la política exterior.
178. Aprovar un nou Pla de Drets Humans.
179. En la defensa dels drets humans, insistir en la necessitat de prestar-ne
especial atenció a la protecció de les comunitats cristianes als països on
són objecte de persecució.

X.- L’ADMINISTRACIÓ
X.A) LES ADMINISTRACIONS
180. Reduir un 20% el personal eventual de l’Administració General de l’Estat i
un 25% de les despeses de publicitat de la mateixa administració.
181. Fer una anàlisi cost-benefici dels ens i les empreses públiques per tal
d’avaluar l’aportació real de valor, no només en termes econòmics i de
compte de resultats, sinó també des d’una vessant social i de generació
de benestar general.
182. Eliminar els ens perifèrics de l’administració de l’Estat a Catalunya que
desenvolupin competències executives coincidents amb les que té la
Generalitat.
183. Desenvolupar el contingut de la Llei de Règim Especial del Municipi de
Barcelona per fer efectives totes les seves previsions i compromisos.
184. Reforçar la e-administració i els canals de comunicació derivats de les
xarxes socials i aplicacions per mòbils i tauletes tàctils.

X.B) LA JUSTÍCIA
185. Modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial per tal de donar plena
efectivitat a les disposicions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de
2006 relatives a l’organització judicial i a l’administració de justícia.
186. Garantir el ple reconeixement, validesa i eficàcia de les actuacions
judicials realitzades i els documents presentats en català, evitant que
la presentació d’escrits en llengües oficials diferents al castellà puguin
suposar la seva no admissió o la dilació dels procediments.
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187. Fer que la justícia sigui més propera, eficient i àgil. En aquest sentit, dur a
terme modificacions legislatives i pressupostàries en l’àmbit de la justícia
per tal d’augmentar el pressupost fins a la mitjana dels altres Estats de
la Unió Europea. Garantir la consecució d’una major eficiència en l’ús dels
mitjans personals i materials disponibles.
188. Millorar el servei d’assistència jurídica gratuïta, dignificant la tasca dels
advocats i procuradors.
189. Treballar coordinadament amb el conjunt de professionals jurídics,
advocacia, procuradoria, notariat, registradors, etc., per tal de tenir
en compte les seves propostes en la millora del servei a la Justícia i
potenciar l’eficiència de la seva tasca.
190. Defensar el model de col·legis professionals, i de les competències de
cadascuna de les professions titulades, així com lluitar contra qualsevol
intent de supressió o canvi de la seva naturalesa i funcions.
191. Revisar les modificacions aprovades en la passada legislatura i que han
significat una greu limitació dels drets, proposant la seva reforma. Entre
d’altres, eliminar del Codi Penal la pena de presó permanent revisable.
192. Suprimir les taxes judicials vigents regulades en la Llei 10/2012, ja que
suposen un veritable obstacle per a l’accés dels ciutadans a la Justícia.
193. Reduir el nombre de membres del Consell General del Poder Judicial a 12.
En aquest sentit, 6 dels membres seran nomenats pel Congrés i Senat i
els altres 6 membres hauran de ser jutges i magistrats.

X.C) SEGURETAT
194. Reformar la Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, per tal de
garantir el respecte als drets fonamentals, al principi de proporcionalitat i
les competències de les Comunitats Autònomes i dels ens locals.
195. Garantir la col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i la Generalitat de
Catalunya, per tal d’articular els supòsits i la forma en què s’activen en
el territori de Catalunya els plans d’àmbit estatal de protecció civil, que
afecten diverses Comunitats Autònomes, amb la finalitat de respectar la
competència que en exclusiva té la Generalitat en matèria de protecció
civil d’acord amb el seu Estatut d’Autonomia.
196. Facilitar la connexió dels Mossos d’Esquadra a les bases de dades
internacionals, igual que la policia estatal, per tal de millorar l’eficàcia
dels cossos policials i la seguretat davant del terrorisme i les bandes
internacionals.
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197. Millorar i concretar la participació de la Policia de la Generalitat, els
Mossos d’Esquadra, com a part de les forces integrals de seguretat a
Catalunya en els diferents àmbits de necessària i obligada cooperació
internacional, en previsió de l’aplicació de l’article 164, apartat 4 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
198. Elaborar un mapa d’usos dels béns immobles dels Ministeris de
Defensa i Interior, amb inventari detallat per Comunitats Autònomes.
Cedir els equipaments militars i de les Forces i Cossos de Seguretat
en desús o baixa utilització, com és el cas de la caserna del Bruc, a les
Administracions Catalanes competents per tal de destinar-les a finalitats
socials, culturals o de lleure.
199. Prioritzar les polítiques de seguretat viària i prevenció d’accidents de
trànsit sota una òptica de respecte als principis de mobilitat sostenible
i millorant, de manera activa, la senyalització viària, els trams de
concentració d’accidents, la retirada dels guarda rails que perjudiquen
els vehicles de dues rodes, així com incrementant les campanyes de
prevenció i sensibilització.
200. Revisar la despenalització de les faltes realitzada per una de les últimes
reformes del Codi Penal, des de la perspectiva de la seguretat viària, i per
evitar situacions pràctiques d’impunitat.
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