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1. Propostes en matèria financera:

1.1.  Una Economia al Servei de les persones:

L’augment de les desigualtats,  les transformacions en la base productiva i  de consum de 
l’economia  en  els  darrers  anys  i  els  reptes  per  al  manteniment  de  l’Estat  del  benestar 
requereixen una profunda reforma de  la  fiscalitat  que  faci  possible  la  disposició  de prou 
ingressos per part de les administracions públiques per tendir a uns pressupostos equilibrats i 
eliminar la dependència pressupostària dels mercats de deute, en base a una fiscalitat justa.

Alhora,  aquesta  reforma  ha  de  fer  possible  que  l’assoliment  de  l’equitat  mitjançant  les 
polítiques d’ingressos i despesa sigui compatible amb la dinamització i la internacionalització 
de l’economia catalana, i incentivi la inversió i la millora tecnològica.

Propostes

Ens cal un sistema financer al costat de l’economia productiva, que compleixi la seva funció 
de canalització de l’estalvi cap al crèdit i la inversió, que eviti posicions de domini en el mercat 
de  qualsevol  entitat  i  que  diversifiqui  els  canals  del  crèdit  i  la  inversió,  incrementant  la 
protecció dels consumidors en l’àmbit financer.

Mesures

- Actuar en l’àmbit de la competència bancària mitjançant la legislació d’entitats de crèdit per 
evitar  posicions  de  domini,  facilitant  la  diversificació  dels  tipus  d’entitats  financeres 
(cooperatives de crèdit, caixes populars, banca ètica), tot garantint la solvència del conjunt del 
sistema i la protecció dels consumidors.

- Separar la banca comercial minorista (destinada a l'estalvi i al crèdit de les famílies) de la 
banca d'inversió (destinada a la inversió en productes de mercats cotitzats).

- Crear una banca pública que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al 
sector productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en l'orientació per a la inversió de 
grans projectes estratègics (infraestructures, recerca, etc.)

-  Millorar  la  regulació  i  foment  de  les  finances  alternatives  realitzades  a  través  de  les 
plataformes  digitals,  com  el  crowlending  i  el  crowdfunding,  garantint  la  protecció  dels 
consumidors.



- Aprovar un estatut de l’inversor que protegeixi els inversors minoristes i apliqui la normativa 
europea de protecció dels consumidors en l’àmbit financer (directives MIFID).

- Millorar l’organització i normativa dels mercats de capitals, amb un organisme supervisor 
dels mercats de valors, en el marc del mercat únic de capitals en procés de creació a la UE 
amb un marc comunitari de protecció dels consumidors.

1.2.Les estructures econòmiques d'un Estat

Les estructures econòmiques d’un Estat són aquelles que han de garantir una bona gestió i 
una redistribució dels recursos públics adequada, amb l’objectiu de garantir tots els serveis 
dels quals es dota l’Estat del benestar, així com proporcionar els instruments adequats per 
afavorir l’activitat econòmica i l’intercanvi de béns i serveis entre ciutadans i empreses.

Catalunya com a Estat sobirà no només generaria prou recursos per si mateixa per garantir 
totes es despeses que tindria com a Estat, sinó que, encara més, tindria un superàvit que 
revertiria  en ciutadans i  empreses.  Tant  és així  que,  amb la  desaparició  del  dèficit  fiscal 
(equivalent a tota la despesa actual en salut, ensenyament i benestar social), si Catalunya 
assumís totes  les  depeses de les  competències  estatals,  encara  disposaria  de suficients 
recursos addicionals per aplicar a noves polítiques.

Per corroborar-ho a ulls internacionals, elaborarem un informe que prevegi diversos escenaris 
a  curt  i  mitjà  termini  i  validi  la  sostenibilitat  econòmica  i  financera  de  la  Generalitat  de 
Catalunya sota la hipòtesi de plena sobirania.

Davant  d’aquesta  realitat,  avançarem  en  la  materialització  de  totes  les  estructures 
econòmiques  que  permetin  traslladar  a  tota  la  ciutadania  els  beneficis  d’una  economia 
pròspera, dinàmica i avançada.

La Hisenda Pública

Implantarem totes les mesures necessàries per fer realitat la Hisenda Pública pròpia del segle 
XXI, que superi el model de control i persecució tradicional per passar a un model basat en la 
cooperació i la confiança entre contribuent i Administració.

Les tendències internacionals més avançades i les recomanacions de l’OCDE i la Comissió 
Europea estableixen que el model de gestió tributària de compliment cooperatiu es basa en 
l’establiment d’instruments i procediments de interlocució efectiva entre el sector públic i el 
sector privat, la determinació de criteris comuns d’interpretació de la normativa tributària i la 
reducció de la conflictivitat en les relacions entre Administració tributària i contribuent.

Per aquest  motiu,  la  nova hisenda catalana no ha de ser una reproducció de la  hisenda 
espanyola, sinó que ha de recollir els principals avenços en gestió tributària consolidats en els 
darrers anys en els països més avançats del món. En definitiva, volem crear l’Administració 
tributària del segle XXI: eficient, transparent, cooperant amb el contribuent i amb vocació de 
servei públic.



- Implantarem les mesures necessàries per reforçar l’estructura organitzativa de la hisenda 
pròpia,  i  continuarem amb el  desplegament  de  la  xarxa  d’oficines  de  recaptació  i  gestió 
tributària.

- Crearem el Consell Fiscal de Catalunya, l’organisme on es trobaran i cooperaran tots els 
actors del sistema fiscal, i l’Institut d’Estudis Tributaris de Catalunya per a la formació tècnica 
especialitzada del personal que forma part dels diferents òrgans de l’Administració tributària.

-  Crearem  una  Policia  Fiscal,  especialitzada  en  la  investigació  del  frau  fiscal  de  major 
transcendència,  i  que  col·laborarà  amb  les  autoritats  judicials  i  el  Ministeri  Fiscal  en  la 
persecució de la delinqüència econòmica.

-  Dissenyarem  una  jurisdicció  fiscal  especialitzada  en  el  coneixement  dels  conflictes 
d’aplicació de la normativa tributària.

- Impulsarem la duana de Catalunya, basada en un sistema de finestreta única que millori els 
controls duaners, la cooperació entre duanes i les autoritats fiscals, policials,  i  d’inspecció 
fronterera, amb un ús intensiu de les noves tecnologies i l’elaboració d’auditories conjuntes.

-  Promourem la creació de l’Agència Catalana de la Propietat  Immobiliària,  que integri  el 
Cadastre,  el  Registre  de la  Propietat  i  l’Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de  Catalunya,  a  fi 
d’unificar els sistemes d’informació i la gestió de la propietat immobiliària.

-  Impulsarem  els  treballs  de  creació  del  sistema  d’informació  i  de  gestió  tributària  de 
Catalunya,  que  englobi  els  cens  dels  contribuents,  la  gestió  informàtica  dels  processos 
d’aplicació dels tributs i un portal electrònic de relació amb el contribuent, i crearem el Servei 
d’Informàtica tributària de Catalunya.

El Banc Públic de Desenvolupament al servei de l'economia productiva

Catalunya necessita millors eines públiques de caràcter financer per multiplicar la potència de 
l'ampli  ventall  de  polítiques  públiques  existents  en  matèria  d'internacionalització, 
desenvolupament i innovació empresarial.

La tasca lloable de l'Institut Català de Finances té limitacions pel que fa al seu potencial;  
limitacions de caràcter operatiu, i també de muscle financer, pel fet de ser una institució de 
caràcter autonòmic dins d'un Estat que no ajuda. Això explica el projecte de reconversió de 
l'ICF  en  un  banc  públic  de  desenvolupament,  impulsat  aquesta  legislatura,  que  permeti 
ampliar  la  seva operativa amb garanties per  abordar  nous reptes de país i  territorials  en 
projectes estratègics en matèria industrial, tecnològica i d'infraestructures, fortament orientat 
al teixit industrial de pimes i clústers.

La construcció del nou Estat és la possibilitat d'accelerar i completar la reconversió de l'ICF 
en banc públic  de desenvolupament,  inserit  en l'entramat  del  suport  institucional  financer 
europeu, tal com operen avui les expressions de la banca pública presents a gairebé tots els 
estats de la UE.



El Banc Central i els organismes reguladors dels mercats i la competència

El  Banc  Central  de  Catalunya  i  les  autoritats  reguladores  i  de  la  competència  són  les 
institucions que, d’una banda, han de vetllar per l’estabilitat de tot el sistema financer i, d’altra 
banda, garantir la lliure competència dels mercats.

- Crearem, mitjançant una llei, el Banc de Catalunya, amb les funcions de banc central, que 
actuarà com a part integral del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC), sotmès a les 
disposicions del Tractat de la Unió Europea, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea i 
els Estatuts del SEBC.

-  Promourem  la  creació  de  l’Autoritat  Catalana  d’Inversions  i  Mercats,  com  a  institució 
encarregada  de  supervisar  la  conducta  dels  comercialitzadors  de  productes  del  sector 
financer i de les entitats que actuen en els mercats.

- Atribuirem a l’Agència Catalana de la Competència totes les funcions reguladores exigides 
per la UE, llevat d’aquelles que s’atribueixin a un altre organisme (com, per exemple, les 
telecomunicacions  i  l’audiovisual),  fins  que  el  Parlament  aprovi  un  pla  integrat  sobre  les 
autoritats reguladores i de la competència.

2. Propostes en matèria de consum:

2.1.La  protecció  dels  consumidors,  el  consum responsable  i  la  defensa  contra els 
oligopolis:

La  protecció  dels  consumidors  ha  de  ser  una  prioritat.  Cal  desenvolupar  i  garantir  el 
compliment de  normativa jurídica pròpia que vetlli per garantir la protecció dels seus drets i  
potenciar l’acció de  l’Agència Catalana de Consum.

En l’actualitat, la protecció dels consumidors en el marc de l’Estat espanyol és francament 
millorable,  especialment  en  els  àmbits  regulats  (energia,  telecomunicacions,  productes 
d’inversió).

Catalunya, tot i l’oposició del Govern de l’Estat espanyol, ha estat líder en la definició del 
marc legal  de protecció dels consumidors (un bon exemple són les darreres modificacions 
del Codi de Consum), però la manca de les eines d’un Estat impedeix més capacitat per 
millorar la seva  protecció.

Propostes



Cal treballar per aconseguir  que les polítiques incideixin especialment en la necessitat de 
fomentar el consum responsable i la necessitat de dotar els consumidors de sistemes de 
protecció adequats que, a més, ajudin a garantir el desenvolupament harmònic del mercat 
interior.  Això  passaria  per  augmentar  els  mecanismes  de  transparència,  control  intern, 
informació,  publicitat  i  vigilància  quant  a  clàusules  abusives  per  tal  d’aturar  pràctiques 
manifestament contràries als interessos dels consumidors.

El segon repte és l’aposta per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i 
supervisant  les  empreses  per  garantir  els  drets  dels  consumidors,  tant  de  béns  com de 
serveis, fomentant el processos d’arbitratge i mediació.

Alhora, cal que les polítiques comunitàries incideixin especialment en la necessitat de dotar 
les persones consumidores de sistemes de protecció adequats que, a més, ajudin a garantir 
el desenvolupament harmònic del mercat interior

Mesures

-  Continuar aprofundint  en l’aplicació de les directives europees en matèria de drets dels 
consumidors, així com emprendre les reformes en la normativa civil i mercantil,  especialment 
en l'àmbit dels mercats i instruments financers (MiFID 2)

- Potenciar i redefinir l’estructura i les funcions de la xarxa territorial d’oficines d’informació i 
d’atenció als consumidors perquè sigui més pròxima i més eficient. Prioritzar les campanyes 
inspectores i facilitar els processos d’arbitratge i mediació per a resoldre els conflictes amb 
més celeritat i eficiència.

-  Prestar  especial  atenció  i  control  (mitjançant  la  inspecció,  la  mediació  i  l’arbitratge)  a 
aquelles empreses més predominants al mercat o que hagin vulnerat de forma flagrant els 
drets dels consumidors.

- Desplegar i aplicar plenament a través de l’Agència Catalana de Consum la nova Llei de 
consum, com a garant dels drets de les persones que consumeixen béns i serveis al nostre 
país.

- Adaptar la defensa dels drets lingüístics de les persones consumidores a la consideració del 
català com a llengua oficial de la Unió Europea.

- Fomentar el consum responsable, en base a criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental 
i  socioeconòmica  com  a  via  per  afavorir  un  model  de  desenvolupament  econòmic  més 
equilibrat, en base a programes de formació i campanyes de sensibilització continuades.

- Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per tal de controlar i sancionar les 
activitats econòmiques en les quals s’evidenciï situacions de competència deslleial que  posin 
en risc la seguretat del consumidor i/o qualitat del servei.

- Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per tal 
d’impulsar  les  bones  pràctiques  en  matèria  de  consum  i  ajudar  a  estendre  l’adopció  de 
pràctiques que responguin a la responsabilitat social corporativa.



-  Desenvolupar  legislació pròpia en totes aquelles matèries que actualment legisla l’Estat 
espanyol en matèria de consum.

- Prioritzar la consideració del català com a llengua oficial de la Unió Europea.

- Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per tal de controlar i sancionar les 
activitats econòmiques en les quals s’evidenciï situacions de competència deslleial.

-  Promoure aliances amb els sectors productius locals —pagesia, ramaderia, tèxtil,  etc.— 
perpromoure el consum de proximitat i de productes de qualitat.

- Incloure clàusules ètiques i de consum responsable en els contractes públics, i fomentar-ho

 en els privats.

3. Propostes en matèria de subministraments bàsics:

3.1 Un nou model energètic

Catalunya està mancada de recursos energètics primaris convencionals propis i, per tant, la 
política energètica del país sempre serà un dels pilars bàsics a considerar en el nou Estat. 
Aquesta realitat gairebé estableix per ella mateixa la necessitat de l’eficiència, l’estalvi i la 
reducció  de  la  intensitat  energètica  de  la  nostra  economia  com  a  objectius  prioritaris  i 
permanents.

Com  altres  països  del  nostre  entorn,  tenim  una  dependència  excessiva  a  les  energies 
d'origen fòssil i malgrat ser un país mediterrani amb sol i vent, el desenvolupament de les 
energies  renovables  és  clarament  insuficient.  Avui  depenem  un  75  % dels  combustibles 
fòssils, un 20 % de l’energia nuclear i un 4 % d’energies renovables. Des del costat de la 
demanda, el 69 % de consum energètic final el destinem al transport i la indústria; el 16 %, a 
l’àmbit domèstic; el 13 %, al sector serveis, i el 3,5 % al sector primari.

L’estructura energètica, tant per la part de l’oferta com per la de la demanda, és rígida i no es 
pot canviar significativament en el curt termini. Per tant, s’haurà d’anar millorant en el futur, en 
connivència  amb  el  conjunt  d'empreses  del  sector,  per  complir  la  Directiva  europea  del 
20/20/20 i assolir per al 2020 la coneguda reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, 
assolir  també un 20% de fonts renovables en el consum global (un 10% en el sector del 
transport) i augmentar l'eficiència energètica amb l'objectiu de generar un estalvi del 20%. 
D’altra banda,  s’han de posar  les bases per  assolir  objectius més ambiciosos,  també en 
coherència amb la Unió Europea, a l’horitzó de l’any 2050.

A més a més, la política energètica és la peça fonamental per tal que Catalunya avanci cap a 
una economia de baixa intensitat  de carboni  i  contribueixi,  així,  a la  lluita contra el  canvi 
climàtic.



El  sistema energètic  de l’Estat  espanyol  és  el  resultat  de l’evolució  del  model  econòmic 
franquista de capitalisme d’Estat, en el qual, o bé l’Estat es reservava la gestió directa dels 
sectors bàsics de l’economia o bé en cedia aquesta gestió a interessos privats propers al 
règim.

En el procés de la transició de la dictadura al règim constitucional de 1978 aquest esquema 
es va mantenir. Només les condicions d’entrada a la UE van obligar a desmantellar, almenys 
formalment,  l’estructura  bàsica  d’aquest  capitalisme  d’Estat,  imposant  la  privatització  i 
liberalització dels grans sectors econòmics.

Les directives europees obliguen a obrir a la competència efectiva la generació, la distribució i 
la  comercialització  elèctrica,  però  la  transposició  d’aquestes  directives  per  part  de  l’Estat 
espanyol s’ha fet de manera inadequada i no s’ha aconseguit alterar l’estructura oligopòlica 
del mercat ni introduir una veritable competència a l’abast dels consumidors.

S’han  creat  uns  mecanismes  de  mercats  majoristes  d’electricitat  que  no  afavoreixen  uns 
preus competitius per a la indústria ni prou assequibles a moltes famílies. A més, es dificulta 
l’entrada d’altres actors en el mercat com ara amb la legislació que ha imposat un peatge a 
l’autoconsum i la petita generació local.

El resultat de tot plegat és el manteniment d’un mercat oligopòlic amb una formació de preus 
poc transparent, a l'arbitri del Govern espanyol, que és qui determina els costos regulats que 
suposen  prop  del  50%  de  la  factura  elèctrica  que  paga  l'usuari,  i  que  han  generat  un 
voluminós dèficit de tarifa que incrementarà encara més uns preus que ja es compten com 
dels més elevats a nivell europeu.

Certament, les famílies i les empreses avui paguem una de les factures elèctriques més cares 
d'Europa, amb el conseqüent impacte a les economies familiars i a la competitivitat de les 
nostres empreses.

Mesures:

En el nou país la regulació i desenvolupament d’un nou model energètic hauria de tenir en 
compte:

- Un pacte nacional entre les institucions i els agents econòmics i socials per tal d’assolir 
l’any 2050 una producció energètica 100% renovable.

- Abordar la nova regulació en base a la transposició efectiva i l’aplicació rigorosa de les 
directives europees per tal de crear un mercat energètic realment competitiu.

-  Incorporar-se  al  futur  mercat  únic  europeu  que  té  l'horitzó  de  fixar  el  mateix  preu  de 
l’electricitat en tot l’àmbit  europeu, considerant la facilitat per a Catalunya atès el seu bon 
nivell d'interconnexió a la xarxa europea.



-  Evitar  conflictes  d’interès  entre  els  diferents  agents  del  mercat  impulsant  la  separació 
jurídica i estructural de les activitats de generació, transport, distribució i comercialització.

- Promoure l’evolució cap a un sistema elèctric distribuït, eliminant les barreres d’entrada als 
petits productors, públics i privats, i afavorint l’autoconsum d'energia, especialment de fons 
renovables.

-  Plantejar  els  escenaris  adients per decidir  la política nuclear  catalana en el  marc de la 
transició cap a una producció amb major pes de l’energia renovable i la priorització d’una 
economia de baix carboni, atès que les centrals en territori català compliran els 40 anys de 
funcionament a mitjans de la propera dècada.

- Promoure l’eficiència energètica en tots els àmbits, especialment en la indústria, el transport 
i la llar.

-  Promoure una auditoria pública sobre la legitimitat dels costos de transició a la competència 
i del dèficit de tarifa que paguem els usuaris de Catalunya.

- Establir els mitjans per garantir  l’accés a l’energia per part  dels ciutadans que es trobin 
ensituació de vulnerabilitat econòmica.

- Convertir l'Institut Català de l'Energia en l'Agència de l'Energia de Catalunya, homologable a 
les agències públiques europees en aquest àmbit.

El sistema energètic català ha de ser un model centrat en el consumidor, ja siguin persones 
oempreses, en el qual estigui garantit el dret d’accés a un subministrament energètic fiable, 
de qualitat i a un preu just i assequible. Per fer-ho efectiu:

- Proposarem una nova Llei de sector elèctric que defineixi un nou esquema per als mercats 
energètics de Catalunya sota els principis enunciats abans.

- Elaborarem les bases del nou model energètic català i les mesures que cal emprendre a 
mitjà, curt i llarg termini

- Crearem l'operador del mercat energètic català, que assumirà la gestió del sistema d’ofertes 
de  compravenda  d’energia  elèctrica  i  serà  responsable  de l’adequada cassació  d’oferta  i 
demanda  d’energia  elèctrica  a  Catalunya.  L’operador  tindrà  accés  directe  als  registres 
administratius  d’Instal·lacions  de  Producció  d’Energia  Elèctrica  i  de  Distribuïdors, 
Comercialitzadors i Consumidors Directes en Mercat i coordinarà les seves actuacions amb 
els operadors del sistema.

-  Crearem  l’operador  de  l’electricitat  del  sistema  energètic,  que  gestionarà  la  xarxa  de 
transport,  garantirà  la  continuïtat  i  seguretat  de  subministrament  elèctric  i  assegurarà  la 
coordinació  correcta  dels  sistemes de  producció  i  transport  del  sistema elèctric,  sota  els 
principis de transparència, objectivitat i independència.



- Crearem l’operador del gas del sistema energètic, que vetllarà per la gestió correcta de les 
xarxes bàsiques i de transport secundari de gas natural, i actuarà com a autoritat entre els 
diferents subjectes del sistema gasista.

- Crearem el regulador del sistema energètic català, les funcions del qual seran assumides 
inicialment per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i fins que no es constitueixi 
definitivament.

- Crearem la Comissió de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica, que serà el referent de 
l’Organisme  Internacional  d’Energia  Nuclear  de  l’OCDE,  de  l’Associació  Internacional  de 
Reguladors Nuclears i de l’Associació de Reguladors Nuclears Europeus.

-  Modificarem  la  legislació  catalana  de  residus  per  incorporar  els  elements  propis  del 
tractament dels residus nuclears; establirem un organisme de vigilància i control, iimpulsarem 
un acord entre Catalunya i França per al trasllat de combustible gastat.

4. Propostes en matèria d'habitatge

4.1. Habitatge, Ciutat i habitatge, habitatge social:

L’habitatge té un paper decisiu en les economies familiars i, per tant, en la determinació de 
les  desigualtats.  Es  necessari  establir  mecanismes  que  evitin  la  reproducció  de  les 
circumstàncies que han portat a la bombolla immobiliària i als efectes socials col·laterals en el 
futur.  Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del cost d’habitatge en relació amb la renda 
disponible de les famílies. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i 
tendir cap al valor d’ús d’aquest i no cap al valor econòmic, fomentant el creixement del parc 
de  lloguer  i,  especialment  el  parc  públic.  La  rehabilitació  de  l’actual  parc  d’habitatges 
esdevindrà prioritària a Catalunya, juntament amb la regeneració d’àrees urbanes al servei de 
la cohesió social.

Més  enllà  d’un  programa  de  transició  per  solucionar  el  problema  dels  milers  de  vides 
hipotecades que hi  ha  a  Catalunya al  límit  de  l’exclusió  social,  les  polítiques d’habitatge 
aniran dirigides a una intervenció pública selectiva i efectiva sobre els mercats que tinguin per 
objectiu l’adequació del preu de l’habitatge a la capacitat de renda de les famílies.

El lloguer ha de ser el règim de tinença prioritari de l’habitatge protegit de promoció privada, i 
el dret de superfície i el lloguer, els règims de tinença prioritaris de les promocions públiques 
per garantir la propietat pública del parc que doni servei a més d’una generació. Amb aquest 
objectiu treballarem amb la tramitació d’una llei pròpia d’arrendaments urbans, en la línia dels 
textos més avançats existents als països del nostre entorn.

La Llei d’habitatge a Catalunya intervindrà mitjançant la dotació d’un parc d’habitatge protegit 
públic i/o privat que perduri en el temps fins a arribar a percentatges del 20% i amb la creació 
d’un parc protegit amb garanties jurídiques de no desqualificació.



La llei també intervindrà en el control del sobreendeutament i inclourà la garantia de la dació 
en  pagament.  Promourà  els  canvis  normatius  respecte  de  la  normativa  de  les  taxacions 
immobiliàries hipotecàries i tindrà també com a objectiu canviar les actituds i la relació envers 
l’habitatge  com  a  valor  patrimonial,  així  com  el  tractament  fiscal  de  les  plusvàlues 
immobiliàries.

Catalunya es dotarà de polítiques d’habitatge per tornar a tenir el seu pes en el PIB, reforçant 
la rehabilitació estructural i la rehabilitació energètica del parc d’habitatges existent.



PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

1.Propostes en matèria financera:

1.1. Un sector financer sotmès al control democràtic: 

-Impulsarem un millor control sobre el funcionament de les entitats financeres per evitar les 
males pràctiques.

-Defensem  un  model  que  garanteixi  el  retorn  dels  diners  públics  aportats  per  rescatar 
qualsevol entitat financera. 

-Impulsarem un canvi normatiu per a la millora de la informació als usuaris en la contractació 
de productes financers. 

-Mantindrem els recursos i  les prioritats d'acció territorial  originals de l'Obra Social  de les 
Caixes Absorbides. 

1.2. Per una economia social i solidària.:

-Impulsarem la Llei de Bases de l'Economia Social i Solidària per promoure el sector i donar-li  
visibilitat.

-Potenciarem  el  cooperativisme  de  manera  que  tingui  un  paper  més  actiu  a  l'hora  de 
desenvolupar les polítiques públiques. 

-Atorgarem un paper central en l'economia social en polítiques de promoció econòmica local. 

-Promoure  la  contractació  pública  responsable,  impulsant  clàusules  socials  i  contractes 
reservats, a fi de garantir la presència de les Empreses.

- Enfortirem la Banca ètica, la banca cooperativa i altres instruments específics de l'economia 
social i el cooperativisme. 

-  Fomentarem  l'economia  de  proximitat  (km  0),  afavorint  la  producció  i  el  consum  de 
proximitat i fent que la ciutadania conegui l'abastament de l'oferta.

2.Propostes en matèria de consum:

2.1.Garantir els drets de les persones consumidores, lluitar contra els abusos.



 Defensarem reformes en els  mercats de béns i  serveis,  intensificant  les  polítiques de 
defensa de la competència en benefici i protecció dels consumidors i les consumidores.

-Actuarem contra la vulneració de les condicions laborals,  socials,  i  medi ambientals,  que 
suposa una competència deslleial.

- Promourem el consum responsable i el consum de productes ecològics.

-  Desenvoluparem la  Llei  del  Codi  de  Consum,  ampliant  el  coneixement  dels  drets  dels 
consumidors. 

- Vetllarem per tal que les empreses promoguin la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) 
al llarg de tota la seva cadena de valor.

- Preservarem els establiments emblemàtics del nostre territori com a element de referència 
sociocultural del país. 

- Crearem un centre per a l’anàlisi de l’economia col·laborativa, vetllant per la seva promoció i 
regulació.

3.Propostes en matèria de subministraments bàsics:

3.1. La transició energètica.

- Elaborem la política energètica al màxim nivell estratègic del Govern i treballarem per fer de 
l’energia un dret universal 

-Impulsarem una transició ecològica de l’economia que permeti el desenvolupament de les 
energies renovables. 

-Impulsarem  la  competència  solvent  en  el  mercat  elèctric  mitjançant  totes  les  fórmules 
disponibles (informació, impuls a les cooperatives, etc.). 

- Potenciarem l’autoconsum i defensarem l’eliminació de restriccions a l’ús de l’energia solar. 

-  Ampliarem els  incentius  econòmics  a  la  rehabilitació  d’edificis  i  habitatges  amb criteris 
d’estalvi i eficiència energètica. 

- Desplegarem l’Estratègia Catalana d’Eficiència Energètica (ECEE), amb edificis i indústries 
de “consum zero”, amb l’ús de línies directes i distribució tancada que ens permet generar 
energia renovable en els punts de consum. 

- Treballarem per a la reconversió solar de la indústria. Impulsarem bio-reineries, així com la 
utilització de recursos biològics per una indústria química verda, farmacèutica i  cosmètica 
orgànica. En aquest sentit,  considerem la indústria agro-alimentària ecològica motor de la 
transició de la petroquímica a la fitoquímica. 

- Rebutgem l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica (fracking). 



-  Rebutgem l’energia nuclear com a solució a llarg termini. Demanarem el tancament dels 
reactors d’Ascó i Vandellòs al final del seu cicle operacional.

3.2 L’aigua, dret fonamental.

-  Revertirem  el  procediment  de  privatització  d’Aigua.es  Ter-Llobregat  quë  
va en contra del  sistema de gestió  del  cicle  de l’aigua i  en contra dels  interessos de la 
ciutadania i els ens locals. 

-  Impulsarem un  debat  sobre  la  gestió  dels  recursos hídrics  a  Catalunya,  amb l’objectiu 
d’assolir un Pacte Nacional sobre l’Aigua. 

-  Considerem  que  l’abastament  en  baixa  ha  de  ser  abordat  des  de  l’administració  més 
propera a la ciutadania i amb la fórmula que en cada cas resulti  més adequada per a la 
sostenibilitat i l’excel·lència en la gestió optant, quan sigui possible, per la gestió pública. 

-  Rebutgem  la  utilització  del  cànon  de  l’aigua  per  suplir  necessitats  financeres  de  la 
Generalitat.

3.3.Contra la pobresa energètica, subministraments bàsics garantits.

-Decretarem cap tall de subministraments bàsics per manca de renda. 

-Crearem un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses i un nou model de bo 
social per garantir el dret a l'accés a l'aigua, electricitat i gas de les persones en situació de 
vulnerabilitat. 

-Apostem per una reforma en profunditat del sector energètic, limitant el poder de mercat de 
les  grans  empreses,  estenent  la  competència  i  lluitant  en  defensa  dels  consumidors  i 
consumidores. 

4.Propostes en matèria d'habitatge

4.1 Cap família sense llar, cap llar sense família.

-Recuperarem la possibilitat d’expropiar l’usdefruit temporal d’habitatges per al seu ús com a 
habitatge social previst a la Llei d’Habitatge que el Govern de CiU va derogar. 

-Ampliarem el parc públic d’habitatges, prioritzant polítiques de lloguer. 

-Incrementarem les ajudes a famílies que no poden pagar el lloguer. 

-Pactarem amb les entitats financeres una moratòria en els desnonaments, condicionat a les 
condicions familiars (fills, gent gran dependent a càrrec, persones amb discapacitat, etc.).

-Ajudarem les entitats que lluiten activament contra els desnonaments.



-Garantirem la participació directa dels ajuntaments en l’adjudicació d’habitatge de lloguer 
social a les persones afectades i especialment a les famílies desnonades. 

-Exigirem que les entitats rescatades amb diners públics i SAREB destinin una part important 
dels pisos que tenen en propietat a lloguer assequible. 

4.2. Eliminant càrregues excessives de deute. 

-Crearem un fons per ajudar a reestructurar les hipoteques a Catalunya.

-Articularem una llei de “segona oportunitat” per impedir el sobreendeutament de les famílies i 
els petits empresaris i autònoms.

-Recolzarem la regulació de la  dació en pagament com a solució per  evitar  una càrrega 
financera de per vida sense res a canvi. 

-Contra la pobresa energètica, subministraments bàsics garantits.

-Decretarem cap tall de subministraments bàsics per manca de renda. 

-Crearem un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses i un nou model de bo 
social per garantir el dret a l’accés a aigua, electricitat i gas de les persones en situació de 
vulnerabilitat. 

-Apostem per una reforma en profunditat del sector energètic, limitant el poder de mercat de 
les grans empreses,  estenent  la  competència i  lluitant  en defensa dels  consumidors i  les 
consumidores.



PARTIT POPULAR (PP)

1. Por un modelo económico de prosperidad y ocupación

-Estamos  venciendo  a  la  crisis,  pero  todavía  queda  mucho por  hacer  y  no  todo  está 
asegurado. Hace poco hemos visto en Grecia cómo la demagogia victimista y antireformista 
produce imágenes que ya no esperábamos ver en Europa. Hemos vuelto a ver colas de gente 
intentando sacar dinero del banco. Si no hubiéramos hecho las cosas como las teníamos que 
hacer, España podría estar ahora en una situación similar a la griega.

No  es  momento  para  inventos  políticos.  Sabemos  los resultados  que  dan  las  políticas 
intervencionistas  y socialistas,  en  todas  sus  versiones.  Nosotros  confiamos más  en  la 
capacidad, el talento y el trabajo de la gente que en demagogos y visionarios. Es hora de 
seguir caminando juntos,  con seriedad,  reformando lo que no funciona y consolidando las 
bases de una economía más fuerte y más justa.

-Si estás convencido que una de nuestras fortalezas es el euro, tu voto garantizará que no nos 
sacarán de la moneda común.

-Si estás de acuerdo en que el lucro no ha de ser el único motor económico, tienes nuestra 
determinación para avanzar en un marco que impulse la iniciativa social y el tercer sector.

4.Propostes en matèria d'habitatge

4.1Política social para devolver el poder a las familias: 

-Deducciones para el alquiler:  Si tienes problemas para acceder a la vivienda, contarás con 
deducciones ampliadas por alquiler, dispondrás de más pisos de protección pública y verás 
ampliado el Fondo Social de Vivienda.

-Nadie sin vivienda: Si compartes la preocupación por los desahucios, nos comprometemos a 
que nadie se quede sin techo existiendo viviendas públicas vacías.



CATALUNYA SÍ QUE ES POT

1. Propostes en matèria financera:

1.1. Per un nou sistema financer 

El procés de concentració del sector financer arrel de la crisi ens porta a la necessitat de 
trencar l’oligopoli bancari a l’Estat espanyol i  a Catalunya, ja que després d’una etapa de 
priorització de les Inversions immobiliàries especulatives ara ha deixat de funcionar com a 
canalitzador  de  l’estalvi  cap  a  les  inversions  productives  del  teixit  empresarial  català. 
Igualment cal ser molt agressius contra el negoci que s’ha muntat amb el banc dolent que 
està enriquint els forns voltors a càrrec dels contribuents mentre milers de famílies estan al 
carrer per no poder pagar un deute fins 30 vegades més alt que el valor que s'ha donat el seu 
habitatge hipotecat i embargat. La transformació s’ha de fonamentar en:

-  Impulsar  a  Europa  i  que  desincentivi  els  excessos  de  pseudocapital  la  banca  a 
l’ombra i de diners calents que assolen el planeta. La creació controlada de diners per part 
dels bancs només es legitima si és per facilitar les operacions de l’economia real però no com 
a forma de crear un deute contra la resta de la societat.

-  Creació  d’una  banca pública  comercial  i  banca  pública  d'inversió,  estructures  en 
l’àmbit estatal, autonòmic i municipal per superar estructurades el xantatge dels mercats, 
emissió de bons de les administracions a la banca pública, que es finançarien amb recursos 
propis i accés al finançament del BCE. L’embrió inicial ha de ser ICF o ICO o arribar a acords 
específics amb entitats financeres del món cooperatiu. Les inversions públiques i privades 
d’aquesta banca pública respectaran els criteris generals de la banca ètica.

-  Mentre  no  existeixi  una  banca  pública  plenament  operativa,  promourem  que  les 
institucions  públiques  tinguin  com  a  entitats  de  referència  les  diferents  firmes  de 
banca  ètica,  i  en  la  mesura  de  les  seves  possibilitats  financeres:  se'n  faran  sòcies  i 
dipositaran els seus fons en llurs comptes per afavorir-ne la capacitat d’inversió i finançament 
en un nou model productiu.

-  Realitzar una investigació sobre el relat trampós que estableix que caixes d’estalvi 
per  acabar  amb  el  relat  trampós que  estableix  que  les  caixes  van  fer  fallida  com  a 
conseqüència de la politització dels seus consells d’administració quan, en realitat, va haver-
hi una clara intencionalitat per part del Govern i del Banc d’Espanya per desmantellar-les.

- Promoure un comissió d’investigació al FROB per la venda d'actius de Catalunya Caixa 
amb descomptes de fins 97 %, amb pisos de famílies desnonades a les quals es va denegar 
la renegociació dels crèdits.

2. Propostes en matèria de consum:

2.1. Per a la defensa dels drets dels consumidors i les consumidores



-  Vetllarem  pels  drets  dels  consumidors  i  consumidores,  i  promourem  mesures 
informatives i de conscienciació dels drets dels treballadors i treballadores del comerç, 
especialment en el petit comerç i els establiments de proximitat del barri.

- Incorporació i promoció en la legislació actual el concepte de “consum responsable i 
sostenible” com a dret bàsic del consumidors. 

- Crear un Centre Permanent d’Educació al Consumidor, de caràcter públic, en el que les 
associacions de consumidors tinguin protagonisme ampli. 

-  Potenciar  el  sistema arbitral  de  consum,  especialment  l’arbitratge  electrònic,  que 
suposa un abaratiment important de costos de tramitació, més agilitat i manteniment de totes 
les garanties jurídiques de les parts.

-  Increment de la representació de les associacions de consumidors en tots aquells 
organismes  i  òrgans  de  control  en  els  que  és  debatin  qüestions  que  afectin  a 
consumidors i usuaris. 

- Complir degudament amb l’accés de les associacions de consumidors als mitjans de 
comunicació de titularitat publica.

3. Propostes en matèria de subministraments bàsics

3.1. Accions d’emergència en habitatge i en subministraments bàsics a les llars

- Els subministraments de gas, aigua i electricitat recuperaran el caràcter de servei públic, 
entenent com a servei públic una activitat que té per objecte la satisfacció d’una necessitat 
col·lectiva, independentment de si està gestionada per institucions públiques o privades

-  No es procedirà  al  tall  de  subministrament  d’electricitat,  aigua o  gas quan es  tracti  de 
l’habitatge habitual del consumidor i quan l’impagament de la factura es degui a motius aliens 
a la seva voluntat i, en particular, per pobresa sobrevinguda. Es dotarà l’Administració dels 
recursos necessaris per realitzar-ne les avaluacions.

- S’establirà un mínim vital d’electricitat, aigua i gas mensuals per llar. Una vegada constatada 
una situació de pobresa, el pagament d’aquest mínim vital no podrà superar el 10 % dels 
ingressos mensuals de la llar. Els diners provindran d’un fons autonòmic contra la pobresa 
energètica

- El consumidor té dret a les mateixes condicions d’accés al subministrament durant el 
període d’un any, un dret que es podrà ampliar anualment i de manera indefinida, mentre la 
situació de pobresa persisteixi.

- Es sancionarà a cas companyies (públiques o privades) de subministraments en cas 
que  els  seus  contractes  continguin  clàusules  abusives  o  es  detecti  manca  de 
transparència en la seva gestió dels serveis essencials de llum, aigua i gas.

3.2. Un nou model energètic autosuficient i compromès contra el canvi climàtic



- Fer, en el primer mig any de legislatura, una auditoria del sistema elèctric.

-Impuls de reformes necessàries per transitar cap a un model de generació i distribució on la 
planificació i la fixació de preus és determini en funció de l’ interès general.

3.3. Abastament i sanejament d'aigua

-Introduir en la legislació catalana el dret humà a l’aigua i al sanejament.  Incorporant al 
nostre sistema legislatiu els principis de la nova cultura de l’aigua.

4. Propostes en matèria d'habitatge

4.1. Accions d’emergència en habitatge i en subministraments bàsicsa les llars.

- Ens comprometem a que no hagin pogut fer enfront dels seus pagaments per trobar-
se en una situació de dificultat econòmica, conforme a l’article 11 del Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’Organització de les Nacions Unides (ONU)

4.2. Dret a l'habitatge

-Garantir  l’habitatge  per  tothom,  a  través  de  mesures  per  garantir  el  dret  universal  de 
l’habitatge.

- Moratòria de desnonaments mitjançant la Declaració d’Emergència Habitacional. 

- Prohibició temporal dels desnonaments de primer habitatge sense alternativa habitacional, 
revertint l’efecte de les execucions hipotecàries de bancs i caixes després de les pràctiques 
especulatives sobre el preu de l’habitatge i el sòl. 

- Aprovar la dació en pagament retroactiva, fent possible que les persones i les famílies que 
ara arrosseguen un deute hipotecari per a tota la vida puguin fer ús de l’habitatge amb un 
contracte de lloguer o cessió temporal d’us.

- Modificar, ampliant-la, la Llei pel Dret de l’Habitatge per fer efectiu el dret a l’accés a un 
habitatge,  davant  el  compliment  de  determinats  requisits  puguin  exigir  davant  de 
l’administració, el compliment d’aquest dret. 

-Possibilitar el lloguer i el dret a l’ús dels habitatges buits de les administracions i les entitats 
financeres: 

1.Entitats Financeres hauran d’acotar el lloguer social d’habitatges, especialment per famílies 
de vulnerabilitat, que és troben en situació d’un procés d’execució hipotecaria. 

2.Ampliació del parc públic de lloguer,  atorgant l’obligatorietat de la utilització d’habitatges 
buits d’entitats financeres i infraestructures de la Generalitat de Catalunya per al reallotjament 
de famílies desallotjades. 



3.Utilitzar la Llei pel Dret a l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant un règim 
sancionador a les entitats financeres o promotores immobiliàries que mantenen habitatges 
buits.  

4.Decretar el lloguer forçós dels habitatges buits per part dels ajuntaments. 

5.Creació del Registre d’habitatges buits per part dels ajuntaments. 

- Promoure habitatges en lloguer o dret de superfície. 

-Aplicació de la Iniciativa Legislativa Popular promoguda per les PAH. Mesures per evitar 
la privació de l’habitatge habitual o no disposició de l’habitatge. 

-Convertir l’habitatge construït, en especial les entitats financeres, i de la SAREB , en parc de 
lloguer social de llarga durada, gestionat pel sector públic o per organitzacions sense ànim de 
lucre. 

-Nou pla de lloguer social.  Compartit  entre les administracions i altres formes d’iniciatives 
socials. 



UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (UDC) 

1. Propostes en matèria de consum

-Impulsarem el coneixement dels drets i deures dels consumidors per avançar en el concepte 
de relació equilibrada de consum, tot aplicant el principi de la bona fe i  de responsabilitat 
individual i col·lectiva.

-Augmentarem el nombre de controls de qualitat dels productes destinats al consum.

-Potenciarem el concepte de consum responsable i sostenible com un valor essencial pel 
desenvolupament econòmic, social, energètic, mediambiental, sociolaboral i de residus.

-Vetllarem per la seguretat física i la salut de les persones i controlarem que al mercat no hi 
hagi cap producte que pugui comportar risc, evitant l’entrada, si és possible, i si no ho és, 
localitzant-lo, immobilitzant-lo, retirant-lo immediatament del mercat i destruint-lo.

-Els col·lectius de consumidors amb necessitats específiques seran prioritaris en l’aplicació de 
les nostres polítiques de consum i gaudiran de una atenció especial i preferent.

-Potenciarem els sistemes de traçabilitat de la producció agrària i ramadera catalana per tal 
que, en tot moment, els consumidors puguin conèixer l’origen, l’explotació i l’escorxador del 
producte, per donar la màxima confiança als consumidors reduint la competència il·lícita amb 
els productes catalans.

-Impulsarem la informació i el coneixement de l’origen per afavorir el consum de proximitat.

-Treballarem perquè les normes d’informació a l’etiquetatge, i les necessàries per al consum, 
l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, millorin dia a dia la seguretat i garantia dels 
productes que es produeixen i es consumeixen a Catalunya. Seremespecialment rígids amb 
els  productes d’alimentació i  els productes procedents deercers països que no complexin 
estrictament  les mesures d’informació normativa i  seguretat  i  especialment  sensibles a la 
protecció  dels  infants,  la  gent  gran  i  delscol·lectius  que  per  les  seves  especificitats 
requereixen d’especial protecció, aixítambé aquells col·lectius amb risc d’exclusió social.

-Tindrem especial cura en potenciar la informació específica o general dels productes, per als 
que  pateixen  intoleràncies,  els  afectats  pels  al·lèrgens  i  els  que  necessiten  informació 
sensible per al seu benestar.



-Posarem una atenció especial  al  control  de les pràctiques utilitzades en la  prestació de 
serveis i  a l’atenció al consumidor i  usuari de les operadores de telefonia mòbil i accés a 
Internet.

-Treballarem per la transparència i la claredat en la informació precontractual i contractual de 
les  relacions  entre  els  serveis  financers  i  els  usuaris,  l’eliminació  de  la  lletra  petita  dels 
contractes i de les clàusules abusives, facilitant als consumidors l’assessorament necessari 
per a les relacions amb el sistema bancari i les asseguradores.

-Potenciarem  els  sistemes  extra  judicials  per  a  la  resolució  de  conflictes  la  mediació 
l’arbitratge de consum. Promourem l’adhesió de les empreses productores i  comercials al 
sistema arbitral de consum.

-Facilitarem  les  consultes  i  reclamacions  de  les  persones  consumidores  i  usuàries, 
potenciarem el telèfon d’atenció al consumidor de la Generalitat.

-Farem difusió de la protecció i defensa dels drets dels autònoms i les microempreses que 
incorpora el Codi de Consum en allò que afecti la seva relació amb les empreses de serveis 
bàsics i de tracte continuat.

-Continuarem treballant per a la protecció de les persones consumidores en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris, d’acord amb el desplegament del Codi de Consum de Catalunya.

 -Impulsarem la creació d’indicadors de qualitat dels Serveis Públics de Consum per avaluar i 
millorar l’atenció a les persones consumidores.

-Desenvoluparem i millorarem l’eina d’autoavaluació del consum familiar.

-Impulsarem un congrés nacional sobre els temes més actuals en matèria de consum, com 
canvi d’hàbits, sostenibilitat i consum col·laboratiu.

-Potenciarem el desenvolupament de les Associacions de Consumidors.

-Impulsarem l'educació en matèria consum mitjançant l'Escola de Consum de Catalunya, per 
tal d'afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català posant al 
servei  de  la  ciutadania  una  diversitat  d'activitats  i  oferint-li  assessorament  en  matèria 
d'educació del consum.

-Vetllarem per la correcta aplicació dels nivells de protecció i de seguretat dels consumidors 
que existeixen en la Unió Europea, seguint amb la política europea de consum.

2. Propostes en matèria de subministraments bàsics

ENERGIA: 

-Serem un país energèticament interconnectat amb sentit bidireccional, amb infraestructures 
que ens permetin importar l’energia que ens falti  i  exporta la que ens sobri.  Continuarem 
estudiant formes per augmentar les interconnexions elèctriques entre França i Catalunya per 
tal de millorar la fiabilitat de la xarxa elèctrica catalana i europea.



-Promourem un acord de país pel que fa al mixt energètic de futur. Farem un esforç en el 
desenvolupament tecnològic de les energies renovables i la seva implementació, maximitzant 
l’eficiència energètica.

-Treballarem per impulsar una reforma energètica que permeti disminuir els costos i millorar la 
competitivitat de les empreses.

-Promourem la cogeneració i  l’autogeneració com a noves i eficients formes de producció 
elèctrica.

-Formarem un òrgan regulador energètic català amb amplies competències.

-Promourem, de cara al consumidor, un model de facturació clar i comprensible.

-Impulsarem  polítiques  contra  la  pobresa  energètica,  implicant-hi  a  les  companyies 
subministradores.

-Farem un esforç en el desenvolupament tecnològic de les energies alternatives i la seva 
implementació,  sempre  tenint  present  l’equilibri  de  la  sostenibilitat:  econòmic,  social, 
mediambiental i territorial.

-Avançarem cap un model en que es contempli la energia distribuïda i la seva repercussió en 
les economies locals, així com els estalvis de pèrdues en el transport.

-Promourem una màxima eficiència en la utilització energètica posant-nos en línia amb els 
països del nostre entorn més avançats en quant a quantitat d’energia necessària per unitat de 
PIB.

-De cara al consumidor, anar cap un model de facturació clar i comprensible que permeti la 
presa de decisions amb coneixement de causa.

-Promocionarem  la  instal·lació  de  plaques  tèrmiques,  solars  i  microeòliques  en  edificis 
institucionals i en aquelles vivendes antigues que no en disposin.

-Apostarem per la  creació de parcs d'energia eòlica ja  que ha demostrat  ser  una de les 
energies renovables més competitives i amb menor cost.

-Apostarem per la creació d'un parc híbrid d'energia eòlica i maremotriu allunyat de zones 
d'especial interès natural.

-Farem una aposta decidida per la biomassa com a principal font de combustible dels edificis 
públics i les llars del municipis d'àmbit rural de Catalunya, ja que és una energia sostenible i 
genera llocs de treball.

-Formarem un Òrgan Regulador  Energètic  Català amb amplies competències,  tant  en les 
activitats sotmeses a la lliure competència (generació i comercialització) com a les activitats 
regulades  (transport,  distribució  i  suport  a  les  renovables).  A  destacar,  que  dins  les 
competències que hauria de disposar el futur regulador català, s’haurien d’incloure, en tot 
cas, en l’àmbit de la distribució, les funcions de fixació de les regles de qualitat i de les tarifes 
d’accés.



-Establirem un Operador del Sistema català que, hauria d’actuar coordinat dins dels ENTSO-
E (European Transmission System Operators).

-Continuarem estudiant formes per augmentar les interconnexions elèctriques entre França i 
Catalunya per tal de millorar la fiabilitat de la xarxa elèctrica catalana i europea, així com 
continuar  impulsant  la  construcció  del  MidCat,  infraestructura  clau  per  garantir 
l'aprovisionament a la Unió Europea, disminuint d'aquesta manera la dependència del gas 
rus.

AIGUA: 

-Farem  un  inventari  de  l’aigua  dolça  que  realment  disposa  Catalunya  en  els  diversos 
escenaris (any sec, normal o plujos) i veure quines són les necessitats presents i les que es 
preveuen de futur pels diversos usos.

 -Tindrem una autoritat única de l’aigua per tot Catalunya, tant per les conques internes com 
per els externes.

-Promourem un acord amb l’Estat perquè un cop fixat el cabals i les concessions de l’Ebre, 
sigui aquesta única autoritat Catalana la que gestioni el conjunt amb criteris de sostenibilitat, 
d’eficiència econòmica i de seguretat de tot tipus pel consumidor.

-Promourem acords de col·laboració entre l’autoritat de gestió de l’aigua amb els ens locals o 
les associacions professionals per delegar el manteniment i la neteja de rieres i rius.

-Continuarem explorant la possibilitat d’una interconnexió amb el Roine, i més en un escenari 
de canvi climàtic. A part de tenir un aprovisionament de les conques mediterrànies, podria 
donar lloc a un aprovisionament complementari d’origen alpí, diversificant així riscos.

-Davant  un  escenari  de  pluges  més  concentrades  en  l’espai  i  el  temps,  caldria  fer  un 
inventari, com ha fet recentment França, de possibles escenaris de canvis significatius per 
determinades zones del règim de pluges, per actuar amb les infraestructures adients a nivell 
local.

-Parlarem amb la Unió Europea per modificar l’actual legislació en aigües per tal que es doni 
un tracte diferenciat als rius de cabal constant i abundós, més propis de certes latituds del 
continent; dels que, com els mediterranis, tenen més tendència a riuades i masses d’aigua 
més fluctuants.

 -Treballarem  per  garantir  l’accés  públic  a  aigua  de  boca,  tant  en  les  fonts  públiques 
municipals  com  en  els  subministraments.Revisarem  el  programa  de  depuració  d’aigües 
residuals urbanes, la seva materialització i possibles aprofitaments.

3. Propostes en matèria d'habitatge

-Incrementarem la xarxa d'habitatges d'inserció.

- Millorarem la borsa d'habitatges de lloguer.



-Crearem  les  condicions  necessàries  per  tal  de  potenciar  el  lloguer  privat  d'habitatges 
disminuint les càrregues administratives innecessàries.

-Ajudarem a les persones amb risc de pobresa o exclusió social a accedir a un habitatge 
mitjançant l'ajuda de les administracions públiques.

- Dialogarem amb les entitats bancàries i la SAREB per tal que destinin l'estoc d'habitatges 
desocupats a lloguer social.

-Establirem  l'impost  sobre  els  pisos  buits  de  les  entitats  financeres,  no  com  a  mesura 
recaptatòria, sinó com a mesura per a incentivar l'ús social dels habitatges buits, tot creant un 
Fons per a l’ús social dels habitatges buits.

-Treballarem per aconseguir un gran pacte per l’habitatge, amb una actuació prioritària cap a 
sectors concrets amb més dificultats en l’accés: joves, gent gran i discapacitats.

-Impulsarem  mesures  que  incrementin  la  justícia  social  En  aquest  sentit,  entre  altres 
mesures:

-Augmentarem  el  parc  públic  d’habitatges  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  així  com 
recolzarem la construcció d’habitatges de protecció social als municipis de Catalunya.

-Promourem  mesures  per  tal  que  les  administracions  públiques  ajudin  a  les  persones 
desnonades a trobar de manera urgent i immediata un nou habitatge amb lloguer social.

-Crearem un Fons per a l’ús social dels habitatges buits, com a mesura per incentivar-ne el 
seu l’ús.

- Impulsarem les reformes legislatives necessàries per fer possible la dació en pagament en 
aquells  casos de sobreendeutament familiar,  tot  analitzant  cas per cas cadascuna de les 
situacions i assessorant les famílies perquè tinguin dret a una segona oportunitat real.

-Ajudarem a les famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual, per tal d'intermediar amb 
les  entitats  financeres  i  evitar  així  el  desnonament.  En  cas  que  això  fos  impossible,  les 
administracions públiques hauran d'ajudar a les persones desnonades a trobar de manera 
urgent  i  immediata un nou habitatge amb lloguer social.  Vetllarem en tot  cas perquè cap 
família, especialment aquelles amb fills a càrrec, corri el risc de quedar-se sense sostre.

-Seguirem recolzant la rehabilitació i modernització dels habitatges de Catalunya, per tal de 
millor les condicions d'habitabilitat i l'eficiència energètica.

-Millorarem i ampliarem l'adjudicació i entrega d'habitatges socials per a joves.

-Seguirem recolzant la rehabilitació i modernització dels habitatges de Catalunya, per tal de 
millor les condicions d'habitabilitat i l'eficiència energètica.

-Adaptarem ajudes per aquelles persones amb discapacitat o famílies amb característiques 
especials com les famílies monoparentals o les famílies nombroses.

 -Millorarem la seguretat jurídica de l'arrendador i  impulsarem mesures que garanteixin la 
seguretat del lloguer.



CIUTADANS (C's)

1. Economia Col·laborativa:

A fi  de  garantir  la  lliure  iniciativa  empresarial,  la  lliure  competència  i  la  porrecció  dels 
consumidors, i  per evitar situacions de precarietat laboral encoberta, frau fiscal,  economia 
submergida  o  afectació  de  les  activitats  econòmiques  sobre  la  salut,  el  descans  i  la 
convivència a les zones on es duen a terme.

2. Propostes en matèria de subministraments bàsics

Energia: 

-Canvi en el model energètic, transició gradual cap a un nou model energètic basat en les 
energies  renovables,  l’autoabastiment,  l’estalvi  i  l’eficiència,  així  com  en  un  model  de 
producció descentralitzat. 

-Garantir  el  subministrament  energètic.  Volem  una  política  energètica  que  resolgui  el 
problema  del  dèficit  de  tarifa  i  contribueixi  a  la  creació  d’un  mix  energètic  sostenible  i 
equilibrat que garanteixi  el  subministrament energètic i  que suposi un estalvi  de costos a 
empreses i consumidors. 

-Disminuir l’import de la factura elèctrica. Volem modificar el sistema de formació de preus per 
disminuir els alts costos elèctrics per a pimes i famílies i acabar amb el dèficit de tarifa. 

-Disminuir la nostra dependència de l’exterior.

-Eliminarem qualsevol trava d'autoconsum. 

-Obrirem al mercat nacional a les noves tecnologies d'emmegatzamatge d'energia. 

-Considerem improcedent el peatge de suport. 

-L'energia excedèntaria ha de suportar un càrrec de la xarxa. 

-El valor de l'energia excedèntaria no té per què coincidir amb el de l'energia deficitària

3. Propostes en matèria d'habitatge

-Protegirem els nens i les famílies davant dels desnonaments i desallotjaments. Afavorirem la 
reestructuració  del  deute  hipotecari  de  les  famílies,  prioritàriament  de  les  nombroses, 
monoparentals i amb discapacitats.  



-Ampliarem la protecció dels menors vulnerables en termes de reallotjament, assegurarem 
una alternativa habitacional digna abans de procedir al desallotjament. 

-Facilitarem l’accés al  lloguer  de les  famílies  nombroses i  monoparentals  amb menors  a 
càrrec en situació de vulnerabilitat. 

-Accés a l’habitatge: 

-Impulsarem convenis de col·laboració entre les administracions públiques i la societat de 
Gestió d’Actius Porcedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) amb l’objectiu de posar 
els actius d’habitatge de la SAREB a la disposició de programes de lloguer social, orientats 
especialment al joves. 

-Impulsarem,  amb la  resta  d’administracions  públiques,  mesures  tributàries  que  permetin 
l’exempció del pagament d’impostos municipals per aquells immobles que siguin destinats al 
lloguer social per a joves. 

-Impulsarem, amb la resta d’administracions públiques,  acords que permetin l’obtenció de 
l’habitatge  de  lloguer  social  per  a  joves  amb  les  entitats  financeres  a  través  de  la 
intermediació social. 

-Reduirem en un 50% el gravamen de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials aplicable a 
l’adquisició de primer habitatge habitual als menors de 35 anys. 



CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR – CRIDA CONSTITUENT (CUP) 

1. Per un model social, econòmic i cultural:

Una  economia  al  servei  del  poble.  Aturem  les  retallades,  revertim  les  privatitzacions  i 
recuperem la propietat i la gestió pública i democràtica dels sectors estratègics de l'economia

 Situar al centre de l'economia les necessitats humanes i l'entorn que possibilit la vida.

 Treballar  pel  desenvolupament  d'una economia planificada i  solidària  mitjançant  el 
principi federatiu, la democràcia directa i el control popular, amb l'objectiu de satisfer 
les necessitats del poble i els drets i interessos de la classe treballadora.

 Apostar per revitalitzar aquells sectors econòmics públics i de propietat col·lectiva.

 Promoure propostes estratègiques de refiscalització d'empreses i capital.

 Apostar pel cooperativismes com a forma d'economia social al servei dels interessos 
de les classes populars

 Fomentar una estratègia de reconversió productiva i de decreixement centrat sobretot 
en els consums de les classes dominants i les produccions contaminants.

Nacionalitazació de la banca, per crear una banca pública al servei de la societat

 Promourem la  nacionalització  d'aquelles  entitats  financeres sustentades pel  capital 
públic.

 Propugnarem la intervenció dels  consells  d'administració  de totes aquelles  entitats 
financeres que hagin rebut, d'una manera o una altra, diners públics amb l'objectiu de 
facilitar el crèdit de l'economia productiva i a les unitats familiars.

 Insistirem  en  la  creació  d'un  banc  públic  català  que  sigui  un  agent  actiu  en  la 
canalització de l'estalvi i el crèdit i perquè sigui un instrument cabdal per al necessaris 
finançament municipal.

 Fomentarem les  financers  ètiques  i  l'activació  de l'estalvi  per  garantir  i  dinamitzar 
l'accés al  crèdit  de l'economia productiva.  En aquest  sentit,  fixarem l'obligació que 



totes les administracions catalanes dipositin part dels seus fons a entitats de finances 
ètiques.

Sobirania Econòmica i no pagament del deute

 Defensarem  la  realització  d'una  auditoria  popular  del  deute  amb  el  suport  de 
l'administració.

 Suspendrem  immediatament  el  pagament  del  deute  i  decretarem  l'impagament 
definitiu de la usura legalitzada fins a resoldre les necessitats de les classes populars.

 Potenciarem una xarxa d'entitats públiques desobedients amb el deute

2. Propostes en matèria de consum:

Oposició  a  la  destrucció  del  teixit  productiu,  que  ens  aboca  a  la  dependència  i  a  la 
precarització.  Rebutgem  el  TTIP  i  treballem  per  un  comerç  internacional  basat  en  les 
necessitats de les poblacions i no en els beneficis de les multinacionals. Treballarem per un 
nou marc que superi les estructures de dominació política, econòmica i militar actual com són 
la OTAN, la UE i el FMI.

- Impedir qualsevol mena d'operació especulativa relacionada amb la producció, distribució i 
comercialització d'energia, l'aigua i les comunicacions.

3. Propostes en matèria de subministraments bàsics:

- Garantir el dret a l'aigua i al sanejament, com a dret bàsic. Accés universal, sense talls de 
subministrament. Defensant la gestió pública de tot el procés de l'aigua.

POBRESA ENERGÈTICA: 

-Combatre la pobresa energètica i donar suport al desenvolupament d'energies alternatives. 

-Mesures per revertir la pobresa energètica i donar suport al desenvolupament d'energies. 

4. Propostes en matèria d'habitatge

-Moratòria de desnonaments de la residència habitual i promoció del lloguer social. 

-Impuls del lloguer social i d'un pla d'ocupació pública amb contractació directa per part de les 
administracions. 

-Impulsar un programa d'emergència social que prioritzi l'aturada dels desnonaments. 

-  Fomentar  formes alternatives  de tinença,  com ara  el  lloguer,  la  cessió  d'ús,  el  dret  de 
superfície o la masoveria urbana. 




