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Model d’Estat 
 
_ Propostes 
 
Volem promoure un nou impuls a l'Estat autonòmic en el seu poder legislatiu, executiu 
i judicial: 

n Emprendre la desconcentració i la descentralització de l’administració de la 
Generalitat a favor de les vegueries, comarques i municipis dotats de capacitat 
de decisió i de recursos suficients. 

n Promoure el control efectiu de la gestió de les institucions catalanes: 
limitació de mandats del president i d’altres càrrecs de designació parlamentària, 
control de la idoneïtat dels candidats a ocupar alguns d’aquests càrrecs, 
mecanismes efectius i de control periòdic de la seva actuació etc. 

n Promoure que el Parlament faci ús de la seva iniciativa legislativa estatal 
pel que fa a la delegació de competències legislatives i executives de 
l’Estat a la Generalitat, de conformitat amb l’art. 150 de la C.E. 

n Donar lloc a la creació d'una Conferència de Presidents com a fòrum de diàleg 
i decisió 

n Crear Tribunals Superiors de Justícia que culminin l'estructura judicial de cada 
C.A. 

 
_ Crítiques 
 
El PP concep l'Estat de les Autonomies únicament com un sistema de 
descentralització administrativa i no pas de descentralització política. 

n Visió de l'Estat Autonòmic purament estàtica. Considera que una vegada 
que les CC.AA que van accedir a l'autonomia per la via de l'article 143 de la 
C.E., han aconseguit el mateixos nivells d'autogovern que la resta de CC.AA., i  
un cop produït el traspàs dels grans serveis públics que faltaven, és moment de 
tancar definitivament el model d'Estat. 

n Negativa a contemplar l'Estat de les Autonomies com alguna cosa dinàmica, 
susceptible de ser perfeccionada, tal com es reflexa en la seva negativa a 
qualsevol reforma estatutària dins el marc constitucional 

n Aquesta negativa és l'origen de la  gran tensió territorial existent avui dia i dóna 
motius per una radicalització nacionalista o independentista 

n Negació a entendre que la pròpia maduresa de l'Estat Autonòmic ha 
generat la necessitat de dur a terme reformes estructurals per culminar la 
configuració política de les CC.AA i l'eficàcia del sistema en el seu conjunt: 

° Reforma del Senat per convertir-lo en una autèntica Cambra de 
representació territorial 

° Participació de les CC.AA en la posició d'Espanya a la UE 
° Instauració d'autèntics mecanismes de cooperació i coordinació entre les 

CC.AA i les institucions centrals 
n Ús de la seva majoria absoluta per  imposar una legislació bàsica que limita 

l'exercici de competències de les CC.AA.: 
§ Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació 
§ Llei Orgànica d'Universitats 
§ Lleis impedint el complement de prestacions socials per les CC.AA. 1 

                                                 
1  Malgrat que el TC ha declarat que a través del títol competencial en "assumptes socials" les CC.AA. 
poden complementar pensions no contributives. 
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Reforma del Senat 
 
_ Propostes 
 
Des del PSC proposem reformar el Senat per adequar-lo a la seva definició 
constitucional: esdevenir una autèntica Cambra de representació, participació i 
integració de les CC.AA. a l'Estat Autonòmic: 

n Deslocalitzar les institucions o òrgans centrals per tot el territori per donar més 
activisme a un major número de ciutats i aconseguir més igualtat entre tota la 
ciutadania 

n La reforma del Senat es limitarà a allò que queda especificat al Títol III de la 
C.E. El Senat seguirà sent una Cambra parlamentària 

n El Senat serà escollit coincidint amb el calendari electoral de les CC.AA.  
Augment de la proporció dels senadors escollits pels parlamentaris de les 
CC.AA, i reducció del número dels d'elecció directa 

n El Senat esdevindrà Cambra de primera lectura en les lleis macro, de 
transferència o delegació i d'armonització, a la Llei Orgànica de Finançament de 
les CC.AA i en les lleis de contingut autonòmic expressament definides a la C.E. 
i a les iniciatives legislatives de les CC.AA  

n El Senat tindrà capacitat per promoure amb iniciativa pròpia, grans plans 
nacionals o de cooperació entre Estat i CC.AA. 

 
Aquesta  reforma constitucional s'hauria d'aprofitar per a introduir altres innovacions: 

n Inclusió de les denominacions oficials de les CC.AA. 
n Reconeixement i recepció de la Constitució europea 
n Reforma del títol II per assegurar la igualtat d'homes i dones en l'accés al tron 

 
_ Crítiques 
 
Al programa electoral de 1996 el PP promovia la reforma constitucional del Senat: 

" El PP, desde la lealtad a la propia Constitución y con el propósito de hacer del 
Senado una auténtica Cámara de representación territorial que fortalezca 
nuestro Estado de las Autonomías, impulsará el necesario acuerdo de los grupos 
políticos para proceder a la reforma del Título III de la Constitución. [...] El objetivo 
será mejorar la integración política del Estado, a través de una más intensa 
representación específica de la CC.AA. en el Senado [...] Este propósito quiere 
reformas de la composición y de las competencias del Senado y de los 
procedimientos en el ejercicio de su función colegisladora"2 

D'altra banda, Mariano Rajoy, en la seva compareixença com a Ministre 
d'Administracions Públiques al Congrés (11.06.96) digué:  

"[...] En principio, creo que hay una voluntad política manifestada por todos los 
partidos políticos y los grupos parlamentarios de reformar el Senado y convertirlo 
en una auténtica Cámara de representación territorial. [...] Son dos los asuntos 
básicos que hay que abordar. En primer lugar, un nuevo sistema de elección de 
los Senadores y, en segundo lugar, definir exactamente en qué consiste o cómo se 
plasma la afirmación de que el Senado sea una auténtica Cámara de 
representación territorial. En mi opinión creo que el Senado debiera ser la 
primera Cámara para todos los asuntos de trascendencia territorial y, por 
tanto, dejaría de ser Cámara de segunda lectura, como lo es el presente  
momento". 
 

Malgrat aquests propòsits, actualment hi ha una oposició frontal del PP a qualsevol 
modificació constitucional del Senat. 

                                                 
2 Fragment literal del progama electoral del PP de 1996. 
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Justícia 
 
_ Propostes 
 
La C.E. admet una lectura del poder judicial diferent a l'actual, més federalista, que 
permetria estalviar moltes disfuncions. Alhora, l'Estatut de Catalunya conté previsions 
que no han estat mai desenvolupades; per aquest motiu, cal avançar en el procés de 
federalització de la Justícia: 

n Atribuir al Tribunal Superior de Catalunya les funcions de tribunal de cassació 
per resoldre en darrera instància a Catalunya els recursos judicials en processos 
iniciats en aquest territori 

n Exercir des de la Generalitat les competències relatives al funcionament, 
l'organització i el control de l'Administració de Justícia 

n Establir un model d'administració de Justícia propi que respongui als paràmetres 
de qualitat i eficàcia d'un servei públic 

n Introduir millores en la Justícia gratuïta per garantir la dignitat i la qualitat 
d'aquest servei públic 

 
Per una justícia més ràpida: 

n Sentència dels tribunals en un temps inferior a 2 anys. 
n Noves places de jutges i fiscals en la legislatura.  
n Jutjats de proximitat més ràpids per assumptes menors. 

 
_ Crítiques 
 
Al Govern del PP el que realment li ha preocupat ha estat ocupar la Justícia per 
reforçar el seu poder, no pas per satisfer els drets de la ciutadania. 

n Utilització partidista de les institucions de l'Estat de Dret, especialment del 
Consell General del Poder Judicial (retorn Gómez de Liaño a la Carrera Judicial, 
expedientació i sancions a Magistrats incòmodes a l'Audiència Nacional, 
nomenaments per a llocs judicials que garanteixin l'ocupació del Poder Judicial 
pels seus afins) 

n Utilitzar el Fiscal General de l'Estat com a Fiscal General del Govern 
n Ocupació de la Fiscalia. Política de cessaments i nomenaments basats només 

en criteris d'afinitat 
n Incompliment dels compromisos pressupos taris per fer realitat els objectius del 

Pacte de Justícia (un 1.500 milions d'euros de despesa addicional en Justícia 
compromesos al Pacte que no es van incloure als PGE) 

n Hiperinflació legislativa. Davant qualsevol problema el Govern respon amb 
una llei 

 
La Justícia espanyola en xifres: 

n Més de 2 milions d'assumptes pendents de resolució 
n Insuficiència en la creació de places judicials -en l'últim any 30 i previsió de 30 

més pel 2004-. 
n A Espanya hi ha 9,75 jutges per cada 100.000 habitants, fet que ens situa a la 

cua dels països desenvolupats 
 
Els ciutadans suspenen a la Justícia 

n Més de dos milions (2.141.688) de casos parats als tribunals 
n El 2003, els ciutadans donaven un 4,9 sobre 10 a la Justícia. El 2002 la 

puntuació era de 5,5. 
n 6 de cada 10 ciutadans que han patit retards, responsabilitzen d'això al Govern 
n Segons el Pacte que els socialistes vam proposar i que el PP va incomplir, 

l'Estat encara deu a la Justícia 400 milions d'euros 
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Finançament autonòmic 
 
_ Propostes 
 
El sistema de finançament és una peça clau per l’Estat de les Autonomies donat que la 
despesa autonòmica supera el 30% de la despesa pública total. 
§ Autonomia financera. Creació per part de la Generalitat de l’Agència 

Tributària de Catalunya, que recaptarà i administrarà els impostos que paguen 
els ciutadans de Catalunya, i tindrà capacitat normativa sobre els mateixos. 

§ Solidaritat i reequilibri territorial. Establiment de mecanismes de solidaritat 
basats en el principi que els serveis prestats per les diverses comunitats 
autònomes als seus ciutadans i ciutadanes puguin assolir nivells similars 
realitzant un esforç fiscal similar. 

§ Suficiència i garantia en la prestació de serveis. Establir un Fons de 
Garantia que asseguri que els serveis traspassats es poden dur a terme a tots 
els territoris a un mateix nivell, i que vindrà determinat per la diferència entre les 
necessitats de finançament i el rendiment normatiu de l’espai fiscal propi. 

§ A mig termini, s’ha de produir una equiparació progressiva entre els ingressos 
de la Generalitat i els que proporciona el sistema de concert. 

§ La inversió en infrastructures de l’Estat a Catalunya es fixarà amb tendència 
a equiparar-se al percentatge del PIB, tenint en compte la compensació 
apropiada pels dèficits acumulats. 

§ Actualització anual del Sistema de Finançament Autonòmic, i revisió cada 5 
anys. 

§ Com a conseqüència de l’aplicació d’aquests criteris, el dèficit fiscal de 
Catalunya s’ha de situar a nivells semblants als d’altres territoris europeus en 
una situació similar. 

 
_ Crítiques  
 
El Sistema de Finançament adoptat pel PP durant el període 1997-2001 es 
caracteritzà per abandonar els criteris objectius de determinació i actualització del 
finançament de les CC.AA. 
§ Respecte a la suficiència financera, les CC.AA. han perdut des de 1996 un 

punt en la participació als ingressos tributaris de l’Estat. 
§ En relació a l’autonomia financera, les CC.AA a l’actualitat tenen una 

marcada asimetria, algunes passen del 100% mentre que altres no arriben al 
40%. 

§ Respecte a la responsabilitat fiscal dels 15 impostos cedits, les CC.AA només 
tenen competències normatives parcials en 7, subordinades a les del 
Govern. 

§ Debilitament del FCI com a instrument de solidaritat interterritorial donat que la 
seva base de càlcul ha passat del 50% de la inversió civil real nova el 1997, al 
35% l’any  2004. 
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Despesa en Educació 
 
_ Propostes 
 
§ Increment pressupostari de finançament que, en quatre anys, ens homologui 

amb la mitjana de la Unió Europea en despesa educativa. 
§ Finançar la creació de 300.000 places d’educació infantil (45.000 de les 

quals corresponen a Catalunya) . 
§ Impulsar i finançar l’ús dels centres educatius 12 hores al dia, 7 dies a la 

setmana i 11 mesos l’any, per desenvolupar-hi activitats educatives i de lleure. 
§ Dotar els centres educatius de la infrastructura d’equipaments informàtics: 

connexió en banda ampla, dotació d’ordinadors, implantació de software lliure, 
connexió en xarxa i generació de programes de suport educatiu. Un ordinador 
per cada dos alumnes de 8 a 12 anys. Un per cada alumne major de 12.  

§ Aconseguir que tots els centres sostinguts amb fons públics garanteixin un 
servei educatiu sense discriminació de cap mena i amb un nivell de 
qualitat satisfactori, disposant dels mitjans necessaris per assegurar-ho. 

 
_ Crítiques  
 
§ Segons l’OCDE, Espanya ocupa el número 19 sobre 28 països del nostre 

entorn econòmic en inversió educativa 
§ La despesa pública en educació es situa per sota del 4’5% del PIB i és inferior 

en un 1% del PIB a la mitjana dels països de la UE 
§ La despesa en educació ha baixat en els últims 7 anys prop de 3.000 Milions 

d’€ (prop de mig Bilió de ptes) 
§ El 1993, en plena recessió econòmica, l’Estat invertia en educació un 4’9% del 

PIB. Des del 1998, en plena expansió econòmica, la despesa està estancada al 
4’5% del PIB, molt per sota de països com Portugal (5’7%) o Polònia (5’2%). 

§ Espanya està en l’últim lloc de la UE pel que fa a noves tecnologies 
(mesurat segons el nombre d’alumnes que comparteixen un mateix ordinador. 
Tenim 1 ordinador per cada 15 alumnes. 

§ Es destinen menys diners per beques, tant universitàries com no 
universitàries, i les reben menys alumnes.  

§ Els alumnes de batxillerat que reben beques ha disminuït des del 18’7% del 
curs 1996/1997 al 13’7% del curs 2000/20001. Les beques pels alumnes de FP 
han baixat 3’5 punts i pels alumnes de FP de grau mig han baixat 6 punts. 

§ El 2002 es van denegar ajudes compensatòries a més de 8.000 estudiants 
universitaris. En el 2003 s’ha denegat a més de 40.000 estudiants 
universitaris i no universitaris.  
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Qualitat en l’educació 
 
_ Propostes 
 
§ Incrementar l’èxit dels alumnes escolaritzats en el sistema educatiu 

espanyol. Per això, entre altres mesures, cal incrementar l’oferta educativa pel 
que fa al nombre d’hores de classe, la qualitat dels equipaments i la 
preparació i reconeixement del professorat. 

§ Actualitzar els continguts bàsics de l’educació en funció de les noves 
necessitats que es desprenen de la societat del coneixement. 

§ Establir una normativa bàsica que permeti al professorat el desplegament 
d’una carrera professional estimulant, no burocràtica i lligada a la feina efectiva 
que es faci en el centre educatiu. 

§ Establir una normativa bàsica que permeti l’exercici d’una veritable autonomia 
dels centres docents, amb capacitat per organitzar-se i donar respostes de 
prop als problemes concrets que s’hi presenten. 

§ Possibilitar la participació dels ajuntaments en la gestió del sistema 
educatiu. 

§ Impulsar un programa de caràcter estatal per a la millora del coneixement de 
les llengües estrangeres, en particular l’anglès. A Catalunya, en acabar la 
secundària, tots els alumnes hauran de dominar  perfectament el català, el 
castellà i l’anglès. 

§ Estimular la permanència dels alumnes en els ensenyaments 
postobligatoris, fins a aconseguir que un 85% dels alumnes segueixi aquests 
ensenyaments, mitjançant beques que facilitin als alumnes amb menys 
possibilitats econòmiques la continuació dels estudis. 

§ Millorar l’oferta de Formació Professional integrant els tres subsistemes 
actuals i apropant la formació a les empreses, a la realitat del territori i a les 
necessitats dels treballadors. 

 
_ Crítiques  
 
§ El 29% dels joves entre 18 i 24 anys abandonen els estudis després de la 

secundària obligatòria a Espanya. A la UE, el percentage és del 19% 
En quant a la Llei de Qualitat. 
§ És una llei que no dóna resposta als reptes que planteja la incorporació de la 

“societat del coneixement” a l’ensenyament obligatori. A més, són les CCAA les 
que han de suportar la major despesa financera de l’INFO XXI. 

§ Ha incrementat els problemes de l’escola amb la segregació dels estudiants 
amb dificultats en itineraris prematurs i discriminatoris i sense preveure mesures 
eficaces i realistes per abordar-ho. 

§ Recupera la religió com a assignatura curricular a tots els efectes i retrocedeix 
en plantejaments pedagògics que es creien superats. 

§ És una llei que no legisla per tots i que prioritza l’ensenyament privat. 
En quant a la Llei de Formació Professional i de les Qualificacions 
§ És una llei merament enunciativa sense mesures ni instruments ni 

finançament que no permet la integració dels tres subsistemes de formació 
(Reglada o bàsica, Ocupacional i Continua). 

§ Està antiquada perquè copia la primera llei de FP dels socialistes però sense 
adaptar-la a la realitat econòmica i social actual. 

§ No regula la formació continua o permanent tot i que és un valor estratègic 
pel desenvolupament econòmic i per l’activitat dels treballadors. 

§ No compleix la Sentència del Tribunal Constitucional sobre les 
competències en formació continuada de les CCAA. 
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Pública versus Privada 
 

_ Propostes 
 
§ Augment de la inversió pública fins arribar a la despesa mitjana de la UE. 
§ Augment de la dotació de professors d’educació especial a la secundaria. 
§ Equiparació de les obligacions d’integració de centres públics i privats. 

Actualment 8 de cada 10 nens estrangers i 8 de cada 10 nens amb discapacitat 
estudien en centres públics. 

§ Xarxa d’escoles infantils per nens de 0 a 3 anys, fins a cobrir 300.000 places 
a tot Espanya, de les quals 45.000 són per a Catalunya 

§ Religió voluntària i no avaluable  
§ Aconseguir que tots els centres sostinguts amb fons públics garanteixin un 

servei educatiu sense discriminació de cap mena i amb un nivell de qualitat 
satisfactori, disposant dels mitjans necessaris per assegurar-ho. 

 
_ Crítiques  
 
§ Espanya és el quart país de la UE amb més educació privada finançada per 

l’Estat. Amb dades de 1999-2000 de la Comissió Europea: 
º El sector privat subvencionat és el 26% del total de centres 
º Les escoles catòliques s’emporten més del 85% del que l’Estat 

aporta a l’ensenyament privat concertat. 
§ L’Estat destina 1 professor més per cada 1.700 alumnes de l’escola pública 

i 1 professor més per cada 400 de la privada. 
§ En referència a la separació d’alumnes en itineraris a partir dels 14 anys, l’Estat 

destina el 69% d’aquest pressupost a la privada i només el 31% a la pública. 
Però el 68% dels centres que imparteixen 3r i 4t d’ESO (14 i 15 anys) són 
públics. 

§ Els col·legis privats concertats acullen només el 19% dels estudiants 
immigrants. La pública es queda amb el 81% restant (segons dades del 
Ministeri pel curs 2001-2002). 

§ Més del 80% dels centres privats concertats d’educació infantil de 3 a 6 
anys són de l’església. 
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Universitats 
 
_ Propostes 
 
§ Potenciar la dimensió de servei públic de la universitat catalana, oberta a la 

societat. 
§ Que la universitat catalana participi plenament en la construcció del nou Espai 

Europeu d’Educació Superior, on la mobilitat de titulats i professionals sigui 
una possibilitat real.  

§ Impulsar la recuperació i la potenciació d’una veritable autonomia 
universitària, fortament retallada en els últims temps. 

§ Dotar Catalunya d’un sistema universitari competitiu i de qualitat, que situï 
Catalunya en una posició capdavantera en la societat del coneixement. 

§ Connectar les universitats amb les necessitats dels diversos sectors 
productius i possibilitar la innovació constant.  

§ Dotar la universitat amb les eines adequades per gestionar una situació de 
competència, estimular l’eficiència en la gestió i l’aprofundiment a l’hora de 
retre comptes. 

§ Impulsar càtedres de català a l’exterior. 
 
_ Crítiques  
 
§ La despesa en universitat ha anat baixant, passant del 0’96% del PIB l’any 

1998, al 0’84% l’any 2000.  
§ Espanya és el penúltim país de la UE en despesa en universitat (0’84% del 

PIB) només per sobre d’Itàlia, mentre que la mitjana de la UE és de 1’4%. 
§ Espanya es va gastar un 40% menys que la mitja europea per cada estudiant 

universitari el 1999. 
§ El 1998 Espanya destinava el 0’1% del PIB a beques universitàries mentre que 

la mitjana dels països de la UE és de 0’25%. El 1999 el percentatge espanyol 
va baixar a 0’08 mentre el de la UE seguia augmentant 

§ La beca Erasmus té congelada la seva quantia des de 2002 i es redueix en un 
mes i mig menys la seva durada. 

§ La beca Séneca també està congelada des del 2002. En els pressupostos del 
2003 es redueix el cost mitjà de la beca i es redueix mig mes la seva durada. 

§ Espanya no arriba al 15% dels estudiants universitaris becats, mentre que a 
la UE la mitjana és del 40% 

Crítiques a la LOU 
§ És una llei que no creu en l’autonomia universitària i augmenta la burocràcia. 
§ No té finançament addicional pels reptes que planteja l’Espai Europeu de 

l’Ensenyament Superior 
§ S’oblida de la formació inicial i permanent del professorat i dels processos de 

formació dels alumnes 
§ Només es preocupa per assegurar el control intern de la universitat sense 

mesures reals i eficaces sobre la qualitat de la formació i la millora de la 
investigació i la gestió. 

§ Es consagra la doble selectivitat: revàlida i prova a les universitats. 
§ Llei que prioritza la universitat privada sobre la pública. 
§ Llei que genera tensions amb les CCAA i contra la que es va presentar un 

recurs d’inconstitucionalitat. 
§ Rectors, professors, estudiants, treballadors.... en contra.  
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Política Econòmica 
 
_ Propostes 
 
Emprenedors 
§ Fomentar activament l’esperit emprenedor relacionat amb les iniciatives de 

creació d’empreses, impulsant millores en matèria de protecció social, fiscal i 
laboral. 

§ Promoure polítiques de suport directe i descentralitzades en matèria 
d’infrastructures, suport logístic, informació, formació, transferència de 
tecnologies, suport a la innovació i a l’R+D i finançament. 

 
Pimes i Empresa Familiar 

§ Generar un entorn estimulant per a les persones emprenedores i els petits 
empresaris, així com per a la continuïtat de les empreses familiars. 

§ Generar entorns que impulsin i facilitin la col·laboració entre empreses a tots els 
nivells, impedint la concentració d’una sola font de riquesa per a les pimes en 
una comarca o ciutat determinades.  

§ Facilitar l’accés al finançament per a projectes empresarials nous o d’expansió i 
avançar en la societat del coneixement per tal que siguin competitives.  

 
Autònoms 
§ Promoure que les Corts Generals emprenguin una revisió de la legislació actual 

perquè els autònoms estiguin en igualtat de drets i prestacions en relació amb 
els altres treballadors. Cal impulsar l’Estatut jurídic del treballador autònom.  

§ Impulsar accions per a la promoció, el foment i la creació neta d’ocupació com a 
autònoms.  

§ Crear i promoure instruments de suport financer públics i privats que donin 
suport al sector, en particular per a la posada en marxa de noves empreses.  

 
Facilitat per a l’activitat empresarial. 
§ Impulsar polítiques de competència, reformar els mercats de serveis en xarxa 

per ajudar a rebaixar els costos del teixit productiu 
§ Promoure l’establiment de la seu d’organismes reguladors a Catalunya. 
§ Apostar per pràctiques de bon govern i per la responsabilitat social de les 

empreses.  
§ Impulsar un tracte fiscal just per a les empreses i per a la ciutadania. No 

s’augmentaran els impostos. L’aposta del PSC és tenir uns impostos més justos.  
 

_ Crítiques  
 
El Govern del PP ha elegit un model de creixement de l’economia espanyola que el 
fa de manera extensiva i no intensiva.  
§ El creixement actual de 2’3 punts és menor al que hi havia quan el PP accedí 

al govern.  
§ El PIB per càpita en paritat de poder de compra segueix sent el menor, després 

de Portugal, de tots els països de la UE. 
§ La inflació acumulada a Espanya des de 1997 ha estat d’un 20’9% enfront la 

mitjana de la zona Euro del 13’5%. Això és degut a les falses liberalitzacions 
realitzades pel govern i a la no estimulació de noves empreses i nous espais 
d’activitat econòmica en el nostre país. 

§ En els deu primers mesos de l’any, el dèficit corrent ha passat de 10.300 
milions d’euros el 2002 a 16.000 milions el 2003. A més, la inversió directa 
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exterior no deixa de disminuir i en aquest mateix període ho ha fet, respecte 
l’any anterior, en més de 5.000 milions d’euros. 

§ Fa 8 anys la productivitat creixia en taxes properes al 2%. Avui ho fa en 
gairebé un terç, al 0’6%. Si no augmenta la productivitat, s’està condemnant a 
l’economia espanyola a un creixement en el llarg termini inferior a l’1%. 

§ El percentatge de renda disponible que estalvien els espanyols ha disminuït 
des que governa el PP d’un 14% a un 10’5%. 

§ L’endeutament de renda disponible  s’ha incrementat des d’un 45% el 1995 a 
més del 80% el 2003.  
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Productivitat 
 
_ Propostes 
 
§ Impulsar polítiques de competència, reformar els mercats de serveis en xarxa, 

com l’energia i les telecomunicacions, per ajudar a rebaixar els costos del teixit 
productiu. 

§ Impulsar un tracte fiscal just per a les empreses i per a la ciutadania. No 
volem augmentar els impostos. La nostra aposta és tenir uns impostos més 
justos. Volem que pagui qui ha de pagar i que pagui allò que ha de pagar. 

§ Convertir Catalunya en seu d’empreses multinacionals així com de petites i 
mitjanes empreses estrangeres i d’emprenedors que vulguin fer negocis o 
invertir fora del seu país. Potenciar la posició competitiva de les empreses filials 
de multinacionals ubicades a Catalunya. 

§ Afavorir l’aparició d’empreses grans, capaces de competir en la primera línia 
d’una economia globalitzada; empreses que han de tenir la seu i els centres de 
decisió i R+D a Catalunya. 

§ Potenciar la capacitat competitiva dels sectors industrials tradicionals que 
avui representen el gruix de la base productiva industrial de Catalunya. 

§ Millorar la posició competitiva dels sectors industrials indicats i de la resta de 
sectors i activitats industrials, mitjançant acords del Govern de la Generalitat 
amb els diferents sectors i en el marc d’una nova política industrial impulsada 
pel Govern de l’Estat. 

§ Potenciar les activitats de recerca i, en general, d’alt valor afegit mitjançant 
acords amb sectors i empreses. 

§ Fomentar la internacionalització dels diversos sectors industrials en el marc de 
l’economia global. 

§ Facilitar l’accés al finançament per a projectes empresarials nous o d’expansió. 
Potenciar el desenvolupament de nous mecanismes de finançament que 
representin alternatives reals per a projectes empresarials de pimes.  

§ Afavorir que les nostres empreses siguin competitives, avançant en la societat 
del coneixement i en la utilització de les noves tecnologies. Hem d’ajudar 
les nostres empreses a competir en valor i a no haver de competir reduint costos 
laborals. 

 
_ Crítiques 

 
§ Espanya és l’únic país de la UE on la productivitat ha baixat entre 1995 i 2002: 

º 1995 Productivitat per persona ocupada Espanya: 95% de la mitja europea 
º 2002 Productivitat per persona ocupada Espanya: 93% de la mitja europea 
º 1995 Productivitat per hora treballada Espanya: 86% de la mitja europea 
º 2002 Productivitat per hora treballada Espanya: 82% de la mitja europea 

§ En competitivitat, Espanya passa del lloc 21 al 23 segons el Fòrum Econòmic 
Mundial. La CEOE critica la pèrdua de competitivitat des de 1999 d’Espanya. 

§ L’EPA del quart trimestre del 2003 reflexa un retrocés en la indústria proper al 
3% respecte al mateix període de l’any anterior. 
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Política Industrial 
 
_ Propostes 
 
§ Afavorir la despesa productiva: infrastructures i I+D+i  
§ Promoure la llibertat econòmica: menys burocràcia, menys intervencionisme, 

major competència i transparència, mobilitat empresarial, separació del poder 
econòmic i polític. 

§ Potenciar la capacitat competitiva dels sectors industrials tradicionals. 
§ Millorar la posició competitiva dels sectors industrials, mitjançant acords del 

Govern de la Generalitat amb els diferents sectors i en el marc d’una nova 
política industrial impulsada pel Govern de l’Estat. 

§ Potenciar les activitats de recerca i, en general, d’alt valor afegit mitjançant 
acords amb sectors i empreses. 

§ Fomentar la internacionalització dels diversos sectors industrials. 
§ Identificar els nous sectors amb un fort potencial de creixement a Catalunya, 

mitjançant l’elaboració d’un pla estratègic amb bones pràctiques internacionals. 
§ L’Administració General de l’Estat recolzarà i aportarà finançament pels 

projectes de cooperació de les CCAA dirigits a la interconnexió de les seves 
xarxes d’infrastructures i serveis per a les activitats industrials. 

 
_ Crítiques  
 
§ Predomini excessiu de PIMEs i carència de grups industrials grans en relació 

amb els mercats de referència. 
§ Estructura sectorial amb presència excessiva dels sectors tradicionals o 

madurs i escàs pes relatiu de les empreses de sectors de demanda creixent i 
generadors de nous desenvolupaments tecnològics. 

§ Distribució territorial molt concentrada en certes regions i poc diversificada. 
§ Cultura empresarial poc desenvolupada amb nivells baixos d’innovació. 
§ Insuficient desenvolupament del finançament de projectes industrials.  
§ La liberalització econòmica dels sectors productius s’ha traduït en la formació 

d’oligopolis privats, en la indefensió dels usuaris i consumidors i en el 
menyspreu a les comissions reguladores independents. 

§ Els programes de recolzament a iniciatives industrials són els dissenyats pels 
anteriors governs o han desaparegut com els de la Iniciativa PIME de 
desenvolupament industrial.    

§ La gestió de les ajudes és poc transparent, existeixen irregularitats, no s’ha 
propiciat la participació de les CCAA i el clientelisme polític està instal·lat en el 
Ministeri sota l’ham de les actuacions de reindustrialització.  
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Agricultura i pesca 
 
_ Propostes 
 
Actualment, els sectors agrari i pesquer es troben en una situació de recessió que pot 
convertir-se en permanent. Per trencar aquesta tendència, apostem pel 
desenvolupament rural i per la viabilitat de l’agricultura familiar.  
§ Llei Básica d’Orientació Agrària com instrument d’una agricultura sostenible 

basada en el model d’Agricultura Familiar.  
§ Pla de Modernització Agrària, coordinat amb les CC.AA, per fomentar la 

incorporació de joves a l’activitat agrària, amb finançament suficient per 
incentivar 10.000 noves incorporacions/any a la legislatura. 

§ Pla de Regadius amb almenys una actuació anual real sobre 150.000 
hectàrees. 

§ Sistema d’Assegurances Agràries basat en l’Assegurança d’Explotació. 
§ Pla Estratègic de Foment de la Producció Ecològica d’àmbit estatal perquè 

en 4 anys aquesta producció representi un 5% del total de la producció agrícola. 
§ Delegació de competències en matèria de control de l’activitat pesquera 

que permetin unificar, sota una sola autoritat, les inspeccions. 
§ Impulsar, a partir de polítiques consensuades amb tots els sectors afectats, les 

“vedes” o “aturades biològiques”, per tal de facilitar la regeneració de la 
fauna marina. 

§ Desenvolupar l’aqüicultura amb la instal·lació, condicionada a la seva 
sostenibilitat, de piscifactories al litoral català. 

§ Incorporar les confraries en el procés de comercialització per estendre la seva 
activitat més enllà del sector extractiu i afavorir que assumeixin iniciatives 
empresarials, mitjançant les organitzacions de productors. 

 
_ Crítiques  
 

n Des de 1996, la renda agrària en euros constants ha caigut un 3,7%. 
n L'IPC va pujar entre 1996 i 2002 un 17,7% acumulat mentre que els Preus 

Percebuts pels agricultors va disminuir en un 2,7%. Els comercialitzadors i 
distribuïdors són els que gaudeixen de major marge de benefici econòmic, en 
detriment de les rendes dels agricultors. 

n A Espanya, en contraposició a la resta de països, els casos de EEB3 han 
augmentat els darrers anys (de 2 casos al 2000 a 1167 l'any 2003). 

n El PP afavoreix l'especulació al camp, enfront l'activitat productiva. En 5 anys el 
preu de la terra ha augmentat un 64%.  

n El PP suprimeix per decret el Règim Especial Agrari de Seguretat Social 
(REASS) 

n Política europea del PP contrària als interessos del sector agrari. Amb el no 
a la reforma de Fischler, sense cap altra alternativa, s’entén l’erràtica posició del 
govern del PP davant la reforma de la PAC.  

n L’evolució del sector pesquer els darrers anys ha estat desastrosa. Si la 
mitjana de captures entre 1985-96 fou de 311.000 tones, en el període 1997-03 
va baixar un 23%, és a dir, a 230.000 tones. 

n Respecte a Europa, el percentatge de reducció del número de vaixells fou 
entre 1997-02 d’un 17%, enfront un 11% d’Europa. 

n Ja no només no pesquem a Marroc i a Argentina, ni hi ha acords que 
compensin aquestes pèrdues, sinó que cada cop tenim més restriccions en 
aigües comunitàries i es dificulta la sortida de la nostra flota a altres “caladeros” 
a través d’empreses mixtes o associacions temporals d’empreses. 

                                                 
3 Encelopatia Espongiforme Bovina 
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Política fiscal 
 
_ Propostes 

 
§ Reorientarem la despesa pública i la fiscalitat per introduir exigències de 

sostenibilitat, en la línia dels països més avançats de la Unió Europea, sense 
incrementar la pressió fiscal. 

§ Es crearà l’Agència Tributària de Catalunya, que recaptarà i administrarà els 
impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, i tindrà capacitat normativa 
sobre aquests impostos. 

§ Cal establir mecanismes de solidaritat basats en el principi que els serveis 
prestats per les diverses comunitats autònomes als seus ciutadans i ciutadanes 
puguin assolir nivells similars realitzant un esforç fiscal similar. 

§ Impulsar un tracte fiscal just per a les empreses i per a la ciutadania. No 
volem augmentar els impostos. La nostra aposta és tenir uns impostos més 
justos. Volem que pagui qui ha de pagar i que pagui allò que ha de pagar. 

 
En quant als impostos. 
§ Reforma de l’Impost de societats per tal d’augmentar la inversió, la 

productivitat i garantir un creixement econòmic durador. La proposta es centra 
en una major eficiència, simplicitat i equitat de l’impost, garantint la necessària 
suficiència financera.  

§ Impost de Patrimoni. Aquest impost està cedit a les CC.AA i cal promoure, de 
forma consensuada, l’eliminació de la tributació pels patrimonis mitjans i baixos 
així com fomentar l’estalvi i la inversió. 

§ Impost de Successions. També cedit a les CC.AA. Cal suprimir-lo per a 
patrimonis petits i mitjans i una millora de la progressivitat, mitjançant una 
elevació del mínim exempt.  

§ IRPF. Cal millorar la distribució de la càrrega fiscal, de manera que es deixin de 
tributar els nivells més baixos de renda, recuperar el principi d’equitat 
horitzontal, millorar el tracte fiscal a les famílies amb dependents al seu càrrec, 
disminuir i perseguir el frau fiscal, recuperar la neutralitat en l’impost i mantenir 
la recaptació i la progressivitat a curt termini i a mig termini augmentar ambdues. 

§ IVA. Reducció del tipus de gravamen pel grup d’aliments bàsics (del 7% al 4%) i 
aplicació d’un tipus mínim (1%) a l’activitat cultural i del 4% per als bens 
culturals musicals.  

 
_ Crítiques  
 
Des que governa el PP els espanyols paguen més impostos en relació a la seva 
renda: 
§ El 1996, el Govern va crear un tipus únic del 20% per als guanys de capital, 

mentre que les rendes de treball seguien sotmeses a un tipus progressiu que 
gravava sous i salaris fins un 56%. 

§ El 1999, va reduir en vuit punts (fins el 48%) el tipus màxim aplicable a les 
rendes de treball, però al mateix temps va reduir el tipus únic per als guanys de 
capital del 20% al 18%. Mantenint la tributació fins el 35% en rendes de treball 
no assalariat i fins el 12% si són rendes irregulars de capital. 

§ En relació a l’IRPF no es redueix l’impost a les rendes més baixes: els 
contribuents que el 1998 van tenir una renda entre 4.808 i 6.010 euros, van 
suportar un tipus efectiu mitjà del 0’99%. En canvi, els contribuents que el 1999 
van suportar una renda entre 5.000 i 6.250 euros van suportar un tipus mitjà del 
2’50%. 

§ Sí es rebaixa l’impost per a les rendes més altes: els contribuents que el 
1998 van tenir una renda entre 150.253 i 180.304 euros, afronten un tipus mitjà 
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efectiu del 38’60%. Els que el 1999 declararen rendes entre 175.000 i 200.000 
euros, el tipus mitjà que van suportar va ser només del 34’31%. 

§ Segons un informe recent de l’Eurostat, des de 1995 la càrrega fiscal total dels 
impostos directes (els que es paguen segons la capacitat adquisitiva dels 
contibuents) s’ha reduït del 31’3% al 30’5% mentre que en els impostos 
indirectes (més injusts al pagar tots per igual) s’han incrementat del 32’6% al 
33’8%. 

§ A més, per l’any 2002, el Govern aprovà una sèrie de nous impostos i 
augments a alguns ja existents: noves taxes sobre transport aeri, terrestre i 
portuari, nou impost sobre carburants i combustibles, pujada del tabac, de 
l’alcohol, del butà, del peatge de les autopistes, i en els mòduls pels que tributen 
les pimes.  

§ Al mateix temps que el govern va augmentar la pressió fiscal, ha disminuït la 
despesa en protecció social. És a dir, es paguen  més impostos i es perceben 
menys prestacions socials: segons un informe recent de la OCDE, la pressió 
fiscal a Espanya ha passat del 32’6% del PIB el 1996 al 35’5% el 2002. 

§ La gestió pressupostària manté un gran volum de despesa fora de la definició 
de dèficit. El dèficit zero és fals i l’equilibri pressupostari no existeix. El 
suposat equilibri només està sent possible a través de la utilització de la SS, és 
a dir, fent suportar la càrrega de la seva política pressupostària només en els 
treballadors i empresaris. 

§ Els inspectors fiscals denuncien en un informe recent l’escàs esforç de les 
autoritats responsables per a combatre el frau. Denuncien fins a 14 “coladeros” 
pel frau fiscal emparats en una normativa que dificulta la seva persecució i 
sembla destinada al benefici exclusiu de contribuents amb gran poder econòmic. 

 
El Deute públic de l’Estat 
§ Sobreemisió de deute públic: el govern ha demanat més recursos dels que va 

necessitar. Les necessitats van ser de 79.900 milions i els recursos captats de 
84.800 milions d’euros. Aquests 4.900 milions d’euros no es justifiquen ni pel 
dèficit de caixa ni per les operacions denominades “variació neta d’actius 
financers”.  

§ El govern avala el deute d’organismes les pèrdues dels quals, en lloc de 
cobrir-les amb una transferència, les cobreix amb el deute que al ser impagable 
l’ha de garantir l’Estat (per exemple, per RTVE). 
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Política d’Ocupació 
 

_ Propostes 
 
§ Assolir la plena ocupació, estable i de qualitat a Catalunya  (aconseguir que 

en quatre anys tinguin treball 120.000 dones més que ara).  
§ Crear més i millor ocupació:  

1) afavorint la creació d’empreses i l’autoocupació. 
2) promovent una organització i utilització més racional del temps laboral;  
3) reduint la sinistralitat, incrementant les mesures i mitjans d’inspecció i 

control i desenvolupant un model de prevenció.  
§ Assolir la delegació i el traspàs de recursos per part de l’Estat de les 

competències en matèria d’inspecció laboral. 
§ Millorar les capacitats d’ocupació de les persones, amb la potenciació de la 

ràpida reinserció de les persones en atur al mercat de treball.  
§ Desenvolupar un pla integrat de polítiques actives d’ocupació, que 

garanteixi els drets bàsics de les persones en atur. 
§ Evitar la dualitat en la societat i el mercat de treball. Les persones amb més 

dificultats i les afectades per diversos factors de desigualtat requereixen 
actuacions complementàries per compensar la situació de desavantatge inicial i 
situar-les en igualtat de drets i deures respecte a la resta.  

§ Crear un sistema ocupacional que tingui com a motor del desenvolupament el 
món local, els agents econòmics i socials i el món del coneixement de cada 
territori, i que faci protagonista l’aprofitament dels recursos humans i materials 
del territori per a la generació de riquesa i d’ocupació i no es limiti a atraure 
inversions externes o exclusivament a pal·liar les conseqüències de l’atur. 

 
_ Crítiques 

 
§ L’any 2002, l’economia espanyola va generar un 39% menys de llocs de 

treball dels previstos; és a dir, 106.300 llocs menys. 
§ En la última legislatura s’han destruït 134.000 llocs de treball per joves. 
§ Espanya és el país amb la taxa d’atur més alta de la UE, un 11’2% respecte al 

8’0% de la UE. Els més perjudicats són els joves i les dones: 
º Taxa d’atur de les dones a Espanya: 15’6% 
º Taxa d’atur de les dones a la UE: 8’9% 
º Taxa d’atur dels joves a Espanya: 22’4% 
º Taxa d’atur dels joves a la UE: 15’4% 

§ Hi ha més de 2 milions de desocupats que no troben feina i en 2 anys s’ha 
produït 279.700 nous parats (un 15% d’increment) 

§ Hi ha prop de 350.000 persones que busquen la primera feina i casi mig milió 
de llars espanyoles que tenen tots els seus membres a l’atur. 

§ Espanya és el tercer país amb menor taxa d’ocupació de la UE 
º Taxa d’ocupació 2002 UE: 64’2% 
º Taxa d’ocupació 2002 Espanya: 58’4% (5’8% menys que la UE) 
º Taxa d’ocupació femenina a Espanya: 44% (11 punts menys que la mitja 

europea i a quasi 30 punts de la taxa d’ocupació masculina a Espanya). 
§ Espanya ocupa l’últim lloc en despesa en polítiques actives sobre ocupació 

de la UE. 
§ La major part de la despesa en polítiques actives es destina a les empreses 

mentre que la despesa en cobertura pels desocupats s’ha congelat en 
aquesta legislatura. 

§ Espanya és el país de la UE que menys protecció dóna a la gent que està a 
l’atur, malgrat que és el país amb més desocupats. 
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Precarietat Laboral 
 

_ Propostes 
 
Sobre la temporalitat.  

§ Reduir la temporalitat del mercat de treball, millorant la flexibilitat davant els 
canvis econòmics que l’afecten, sense descuidar els aspectes positius associats 
a la protecció del treball.  

§ Intensificar l’ús del contracte de treball a temps parcial de caràcter indefinit. 
§ Simplificar al màxim l’estructura de la contractació per evitar el frau, 

augmentar la transparència i reduir la discriminació. 
§ Aprovar una llei d’igualtat de tracte en el treball, seguint la directiva europea, 

per acabar amb la discriminació de les dones en el món laboral.  
§ Facilitar la conciliació entre la vida laboral i la familiar i personal.  

Sobre els salaris. 

§ Augmentar el salari mínim interprofessional fins a assolir la quantitat de 
600 euros mensuals al final de la legislatura. 

§ Crear l’Agència per a la Igualtat i la Qualitat en el Treball, que tindrà com a 
responsabilitat, entre d’altres, fer el seguiment de les empreses de més de 10 
treballadors i combatre les discriminacions per raó de sexe. 

§ Elaborar un pla especial contra la discriminació salarial, que contempli 
també la formació continuada per a tots dos sexes i les mateixes possibilitats de 
promoció.  

Sobre la sinistralitat laboral. 
§ Reduir la sinistralitat, incrementant les mesures i mitjans d’inspecció i 

control i desenvolupant un model de prevenció amb la participació de tots els 
sectors implicats. 

 
_ Crítiques 
 
Sobre la temporalitat. 

§ Espanya és el país amb la taxa més alta de contractació temporal de la UE: 
º Taxa de temporalitat a la UE: 13’4% 
º Taxa de temporalitat a Espanya: 30’86% 
º Més de 4 milions d’espanyols tenen contractes temporals 

§ 9 de cada 10 contractes firmats a Espanya avui són temporals. Però el 95% 
dels contractats eventualment declaren que la situació és involuntària. 

§ 7 de cada 10 joves contractats tenen un treball temporal. 
§ La duració mitja dels contractes que es firmen és de 4 dies. El 2002, el 52% 

dels contractes es van fer per menys d’un mes; el 95% per menys de 6 mesos.  
§ En la construcció, la temporalitat a Espanya és de 40 punts per sobre de la 

mitja de la UE en el mateix sector. 
Sobre els salaris. 

§ Els salaris mitjos a Espanya per hora treballada són el 64’1% dels de la UE. 
§ Les retribucions pels nous contractes són fins a un 38% inferiors a les 

retribucions dels contractes més antics. 
§ El salari de més de 2 milions de treballadors no supera els 600€ mensuals 
§ Les desigualtats salarials entre homes i dones se situen al 13’4% 
§ Els salaris dels contractes temporals són un 48% inferiors als dels 

contractes indefinits. 
§ El Salari Mínim Interprofesional d’Espanya és el segon més baix de la UE, 

només després de Portugal. La mitjana del SMI de la UE és de 1.016€ mentre 
que a Espanya està als 526€. 
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§ La participació dels salaris en la renda nacional ha caigut un 17% i, el que és el 
mateix, 9 punts del seu pes en el PIB. 

Sobre la sinistralitat laboral. 

§ Espanya encapçala la llista de la sinistralitat laboral a la UE, i la taxa 
espanyola ha pujat un 38% en els últims 8 anys. 

§ Cada dia hi ha tres morts per accident laboral o malaltia professional i 30 
treballadors pateixen accidents laborals cada dia. 

§ La sinistralitat laboral està directament lligada a la temporalitat 
º Taxa sinistralitat en treballadors amb contracte indefinit: 45% 
º Taxa sinistralitat en treballadors amb contracte temporal: 121% 
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Ciència i Tecnologia 
 
_ Propostes 
 
Cal situar Catalunya en el nivell dels països més avançats de la UE en R+D: 
§ Fer de la política d’R+D un instrument eficaç per promoure el progrés 

econòmic i social, amb més finançament, més professionalització i més 
cultura innovadora. 

§ Elaborar una política de recerca amb la participació dels sectors implicatas 
(investigadors, empresaris). 

§ Incrementar els fons públics destinats a R+D amb la creació de l’Agència de 
Finançament de la Investigació. 

 
Convé donar un “cop de timó” a la gestió del desenvolupament de la SI4: 
§ Cal estendre l’ús d’Internet i de les TIC al conjunt de la població així com a 

les empreses catalanes evitant la fractura digital. 
§ Cal afavorir la competència entre operadors i complementar-ne les 

actuacions mitjançant l’acció de govern.  
§ Promoure i donar suport a la indústria catalana del sector. 
§ Impulsar la creació de 7.500 centres d’Internet a tot l’Estat i 400 centres 

tecnològics d’empreses. 
§ Convertir la finestreta de cada ajuntament en la via d’accés a tota 

l’Administració. 
§ Millorar la seguretat del pagament en xarxa amb el DNI electrònic. 

 
_ Crítiques 
 
Tots els estudis de la UE i de l’OCDE assenyalen greus carències en relació a R+D: 
§ Espanya amb el govern del PP és el penúltim país de la UE en inversió en 

despesa de R+D (0’96%PIB enfront l’1’94%PIB de la mitjana de la UE) i tercer 
mundial en porcentatge d’R+D en despeses militars (34’3% del total de 
pressupost destinat a investigació enfront el 14’5% de la mitjana europea). 

§ El finançament públic per investigador espanyol ha disminuït en el 25%. El 
1996 suposava el 17’1% del total del pressupost públic d’R+D i s’ha convertit 
en només el 9’3% el 2002. 

 
Espanya ocupa el lloc 14 dels 15 països de la UE en difusió d’Internet i es troba entre 
els llocs de cua en l’ús d’Internet en la educació com en l’ús del comerç electrònic per 
part de les empreses. 
§ En relació a l’equipament, enfront el 3’4 per 100 habitants de mitjana a la UE, 

Espanya té 1’4 servidors d’Internet. 
§ En relació als usuaris, enfront el 31’5% de mitjana a la UE, a Espanya utilitzen 

Internet un 18’4% d’habitants.  
§ Ínfim nivell d’us i renovació de les TIC en l’àmbit de l’Administració Pública. 
§ Falta de facilitats per a la incorporació de les TIC a les empreses i pimes (tan 

sols el 72’9% de les pimes amb menys de 9 empleats té accés a internet 
enfront el 91% de mitjana europea). 

§ Fracàs del pla INFO XXI: El PP va prometre proporcionar accés a Internet i el 
seu us per a 1 milió de ciutadans fins el 2003 i només ha aconseguit matricular 
90.000 alumnes. 

                                                 
4 Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España. (Comisión 
Soto). Abril 2003. 
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§ La Llei General de Telecomunicacions produeix un excessiu 
intervencionisme i canvis d’orientació que introdueixen inseguretat al mercat i 
als inversors.  
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Infrastructures 
 
_ Propostes 
 
Catalunya té una dotació d’infraestructures de transport que se situa en el 73% de la 
mitjana espanyola. Catalunya és una de les comunitats autònomes amb una dotació 
menor en relació amb la seva grandària econòmica. Tenim el 65% de la dotació de 
capital públic i el 70% d’infraestructures econòmiques en relació amb la mitjana 
espanyola. En aquest sentit cal: 
 
§ Desenvolupar un Pla d’Infraestructures i Serveis del Transport.  
§ Desenvolupar els corredors viaris bàsics per a la vertebració homogènia del 

territori: completar fins al port d’Algesires el corredor del Mediterrani 
(d’Algesires a la Jonquera) i el corredor de l’Ebre que uneix el litoral del 
Mediterrani amb la cornisa Cantàbrica. 

§ Transformar l’actual model aeroportuari espanyol avançant cap a un model 
espanyol més bipolar entre Barcelona i Madrid. 

§ Impulsar una gran aliança portuària per tal de facilitar la coordinació de 
polítiques comunes entre els ports de l’Arc Mediterrani. 

§ Millorar la qualitat i la funcionalitat de les autovies i les autopistes i dotar la 
xarxa de carreteres i ferrocarrils d’un estructura de malla. 

§ Accelerar l’arribada del TGV a Barcelona i la frontera francesa. 
§ Crear la xarxa ferroviària de mercaderies. 
§ Eliminar l’increment dels peatges que es va produir arran de l’aplicació del 

nou IVA del 16% en lloc del 7%. L’Estat es farà càrrec de l’increment. 
 
_ Crítiques 
 
En matèria d’infrastructures destaca l’opacitat i la propaganda feta des del govern: 
§ Forts desviacions pressupostàries, cosa que impedeix el control real de la 

despesa i dificulta la tasca parlamentària de controlar l’ús dels fons públics.  
§ Ocultació a l’opinió pública de les nombroses irregularitats denunciades al 

Parlament.  
§ Procuren ser poc explícits i no realitzen un estudi de necessitats.  
§ Falta d’inversions cosa que fa deteriorar la xarxa tant de ferrocarrils com de 

carreteres i ports.  
§ El Ministeri de Foment no segueix normes bàsiques en el seguiment adequat 

de les obres que realitza, com el control de qualitat i dels contractistes.  
§ Afavoreixen la implantació dels grans grups privats als ports en detriment 

de l’eficiència i la qualitat en la prestació d’un servei que hauria de ser públic. 
 
En el cas de l’AVE l’actuació del Ministeri de Foment ha estat més que deplorable: 
§ Aquest gran projecte tenia un pressupost inicial de 6.611 milions d’euros i un 

informe recent revela que l’estimació del pressupost s’aproparà als 10.000 
milions d’euros. 

§ El Ministeri de Foment va suprimir des de 2001 qualsevol referència pública als 
costos totals dels treballs tot i que el Tribunal de Comptes en un informe de 
fiscalització de 73 contractes revela anomalies i incidències.  

§ L’execució pressupostària del GIF ha estat baixa i ineficaç. 
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Medi Ambient 
 
_ Propostes 
 
Cal passar de la retòrica a l’acció en matèria de desenvolupament sostenible: 

n Introduirem l’exigència de la sostenibilitat en totes les polítiques a partir d’una 
autèntica Estratègia de Desenvolupament Sostenible. 

n Potenciarem l’educació, la formació i la investigació ambiental. 
n Garantirem el coneixement i la disponibilitat de les tecnologies menys 

contaminants en tots els sectors productius. Reforçarem la capacitat 
d’inspecció, control, assessorament i sanció en matèria ambiental de totes 
les Administracions. 

n Garantirem l’avanç en la protecció i restauració de la biodiversitat.  
n Procedirem a l’augment de la fiscalitat dels productes contaminants i nocius, 

buscant la implantació d’una fiscalitat verda.  
n Afavorirem, per a complir el Protocol de Kioto, l’eficiència energètica i 

l’increment de totes les energies netes.  
n Donarem impuls al Consell Assessor de Medi Ambient, com a òrgan de 

consulta i participació. Es revisarà la normativa i la gestió dels espais de la 
Xarxa Natura 2000. 

Sobre el PHN. 
n Davant l’actual amenaça que suposa l’execució del PHN per als recursos de 

bona part de Catalunya, apostem per una política hidràulica alternativa, menys 
agressiva, que respecti el territori i els ecosistemes i que garanteixi de manera 
sostenible el subministrament d’aigua en condicions a tota la població. 

n Es dissenyarà una nova política de l’aigua, a partir de les directrius bàsiques 
d’un desenvolupament territorial sostenible a definir en el Senat.  

n Es crearà una Conferència Sectorial de l’Aigua com a àmbit permanent de 
concentració entre l’Administració Central i les CC.AA. 

 
_ Crítiques  
 
El govern del PP ha incomplert sistemàticament la legislació ambiental europea, 
situant Espanya al capdamunt dels països membres per nombre de procediments 
d’infracció i de sentències condemnatòries, segons dades oficials de la UE. 

n El cas del Prestige va ser un exemple clar de la política del govern i que va 
evidenciar la seva incapacitat per a gestionar un accident. 

n Espanya es col·loca entre els països amb el més alt índex de pèrdua de 
biodiversitat.   

n Des que va començar a governar el PP el 1996, les emisions de CO2 s’han 
anat incrementant progressivament fins assolir fins el 30%. 

n Espanya és el país europeu que més lluny es troba d’acomplir amb el Protocol 
de Kioto. 

n Segons Greenpeace, la situació de les costes espanyoles és desastrosa i 
identifica 1.777 punts negres en matèria ambiental (platges contaminades amb 
chapapote, abocaments tòxics, mala qualitat de les aigües) i alerta sobre la 
repercussió en el turisme. 

 
La creació d’un ministeri com a òrgan per a desenvolupar i gestionar una política 
ambiental integral, va resultar del tot ineficaç: 

n La creació el 1996 del Ministeri de Medi Ambient no va implicar un avenç per 
a la política mediambiental. La manca de comunicació i enteniment en el mateix, 
va provocar la sortida del Consell Assessor de Medi Ambient de les 
organitzacions ecologistes, els sisndicats i les organitzacions agràries. 



 28

n El pes pressupostari i polític del ministeri ha estat irrellevant en el conjunt del 
Govern.  

n S’han aprovat lleis i mesures d’importància sense cap aportació del ministeri, 
com la Llei del Sòl o el Certificat Energètic en els Habitatges.  

 
Sobre el PHN. 

n El PHN del PP no només no resol les carències en quantitat i qualitat de les 
aigües del Levante sinó que és inviable socialment (generant greus conflictes 
territorials), econòmicament i ambientalment (amb efectes irreversibles). 

n El transvasament de l’Ebre és un clar exemple de la vella política 
d’aprofitament intensiu de l’aigua amb subvenció pública, que, a més de no tenir 
justificació econòmica, constitueix un desbaratament dels recursos hídrics i una 
alternativa de molt més gran impacte social i ecològic que altres més viables. 
Els costos de l’aigua transvasada són molt elevats. Les estimacions més baixes 
situen el preu mitjà real en uns 0’7 euro/m3. Serien pocs els compradors reals 
d’aigua transvasada, no només per la impossibilitat de pagar aquests preus sinó 
perquè els resultaria més barat comprar aigua dessalada a 0’4 euro/m3. 
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Política de família 
 

_ Propostes 
 
En política de família. 
§ Elaborarem una Llei bàsica de protecció de les persones dependents que 

garantirà un sistema universal, integral, uniforme i suficient perquè tota persona 
dependent tingui dret a una ajuda personalitzada destinada a cobrir les seves 
necessitats.  

§ Establir una xarxa d’atenció als infants de 0 a 3 anys .  
§ Crear un mercat laboral més favorable per a les famílies. 
§ Conciliar la vida laboral i la vida familiar. 
§ Assolir la igualtat d’oportunitats de les dones per accedir al mercat laboral 
§ Fomentar el paper de la família com a àmbit de relacions intergeneracionals. 
§ Realitzar una política de suport econòmic a les famílies que decideixin tenir 

fills. 
§ Establirem un permís de paternitat de dues setmanes més, al marge de les 

de la mare. 
§ Incentivarem que les excedències laborals per tenir cura de la família puguin 

ser a temps parcial i compartides pels homes i les dones. 
 
Lluita contra la violència domèstica.  
§ Presentarem una Llei Integral contra la violència de gènere. Reconeixerem 

les necessitats de les dones que han patit violència de gènere com a drets 
socials. 

§ Crearem un Observatori Nacional de la Violència contra les Dones per 
conèixer la incidència del problema i intervenir-hi amb eficàcia. 

§ Crearem una Delegació del Govern contra la violència de gènere i un 
Consell Consultiu. 

§ Instituirem una secció de Violència familiar en cada fiscalia dels tribunals 
superiors de justícia. 

§ Fomentarem la creació d’unitats de suport a la presa de decisions de les 
dones en situació de violència. 

§ Educarem i formarem per prevenir. 
§ Portarem a terme campanyes institucionals de sensibilització. 

 
_ Crítiques 

 
En polítiques de família. 
§ El percentatge del PIB dedicat a la família i la infància és del 0.5% a Espanya  

respecte el 2.2% a Europa (Eurostat 2000). 
§ L’ajuda directa del govern a la infància és la menor d’Europa, set cops menor 

que la mitjana. La despesa en prestacions per fills a càrrec en el 2000 (en 
percentatge del PIB) és del 0.2 a Espanya i 1.4 la mitjana de la UE.  

§ El PP només ha donat ajudes ridícules - de 100 euros - a les dones que 
tenen fills i treballen. Les aturades i les que tenen un treball precari, no tenen 
aquest dret. Mentres, aquest país es caracteritza per l’escassetat de llars 
d’infants i de serveis d’atenció a la infància i a la tercera edat.  

§ En lloc d’invertir en atenció social, el PP aposta per mantenir les dones com 
les que tenen cura de la família, castigant-les a més, amb una major 
precarietat i inseguretat en el treball.  

§ Ha existit constantment l’oposició d’una majoria absoluta a les propostes 
del PSOE relatives a la igualtat de tracte entre homes i dones en el lloc de 
treball o en el permís de paternitat. Tanmateix, altres mesures legislatives 
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impulsades pel govern han contribuït a mantenir les dones en una situació de 
precarietat.  

  
Lluita contra la violència domèstica.  
§ Les polítiques i mesures promogudes pel govern han estat insuficients i 

merament pal·liatives. 
§ No ha existit una aposta ferma per desenvolupar mesures sòlides que 

permetin avançar decisivament cap a l’eradicació de la violència domèstica. 
§ El PP no només no ha promogut una Llei Integral contra la violència de 

gènere, tal i com es va comprometre Aznar, sinó que ha votat en contra de 
les proposicions de llei presentades pel PSOE. 

§ La taxa mitjana d’assassinats a Espanya s’ha duplicat en els darreres vuit 
anys .  

o Cada dotze dies una dona és assassinada a Espanya 
o De 1997 al 2003, 320 dones han estat assassinades per la violència de 

gènere.  
o Des de 1997 s’han duplicat els assassinats de dones per violència de 

gènere.  
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Pensions i Gent Gran 
 
_ Propostes 

 
Pensions  
§ Reformar l’actual sistema de prestacions als col·lectius més desafavorits 
§ Millorar les pensions mínimes amb increments superiors a l’IPC. 
§ Incrementar les pensions de viduïtat. 
§ Equiparar les pensions SOVI de jubilació a les pensions mínimes de 

jubilació. 
§ Fer compatible les pensions SOVI amb les de viduïtat. 
§ Arranjar les quanties de les pensions d’incapacitat i de jubilació en la 

seva modalitat no contributiva. 
§ Revisar les normes en matèria de jubilació anticipada. 

Gent gran  
§ Crear un Sistema Nacional d’Atenció a les Persones Dependents que acabi 

incloent una cartera de serveis adequada al nivell de dependència de cada 
ciutadà (servei d’ajut a domicili, teleassistència, centres residencials, etc.). 

 
_ Crítiques 
 
Sistema de pensions  
§ El govern del PP ha augmentat la pressió contributiva de les cotitzacions 

socials. L’actual situació de superàvit dels comptes de la SS, només és 
conseqüència de l’augment del nombre de cotitzants i també a la conjuntura 
demogràfica favorable (disminueixen el nombre de pensions perquè arriben a 
l’edat de jubilació les persones nascudes en els anys de la Guerra Civil). 

§ La font d’ingressos més importants de l’Estat són les cotitzacions socials.  
L’augment de la pressió contributiva de les cotitzacions socials és la política 
regressiva que ajuda al govern del PP a assolir l’equilibri fiscal. La Llei de 
Pressupostos del 2004 assenyala que els ingressos previstos per cotitzacions 
socials, sumen tant com el conjunt de previstos per impostos directes i 
indirectes.  

Impostos directes  57.268 milions d’euros 29.6% 
Impostos indirectes  39.836 milions d’euros 20.62% 
Cotitzacions socials 96.051 milions d’euros 49.37% 

§ Les cotitzacions socials sufraguen les despeses pròpies i les alienes, 
mentre l’Estat redueix la seva aportació a la SS.   

 
Pensions 

§ La pensió mitjana ha augmentat des de 1997 en menor mesura del que 
estava previst; només ha crescut al voltant del 3%.  

§ La revalorització ni tan sols ha superat des d’aquest mateix període la 
inflació de cada any.  

§ Les cotitzacions socials creixen per sobre del PIB i la despesa contributiva creix 
per sota. Per tant, han estat els treballadors els que han suportat tot el pes 
de l’estabilitat pressupostària i no han rebut res a canvi.  

§ L’opció de la política del PP en matèria de SS ha estat la producció del 
superàvit  i no augmentar les pensions, que disminuïren del 8.94% del PIB el 
1996 al 8.41 en el 2002 (2.5 punts).   

§ L’acord de 2001 de revalorització de les pensions, només afecta al 26% dels 
pensionistes en mínims, els quals es beneficien d’un increment d’entre 3.56 y 
12.95 euros/mes. Inexplicablement, quedaren fora de l’acord les pensions 
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mínimes dels majors de 65 anys i les pensions no contributives –situades 
actualment en mínims de subsistència -.  

§ Les pensions de majors de 65 anys i les no contributives, han caigut des del 
1995 entre 3 i 5,8 punts respecte de la renda mitjana.  

§ Gairebé cinc milions i mig dels vuit milions de pensionistes -el 71%- cobren 
una pensió inferior als 600 euros. I d’aquests, quatre milions llargs tenen uns 
ingressos mensuals per sota dels 450 euros 

 
Augment de la pobresa  

§ 7.6 milions d’espanyols (dos de cada deu) són pobres, segons la qualificació 
europea, que considera pobre al qui viu amb menys del 60% de la renda mitjana 
del país. 

§ 5.5 milions de pensionistes  viuen amb menys de 600 euros al mes. 
§ Des de 1999 i 2002 han augmentat les diferències entre rics i pobres si 

constatem que entre 1995 i 2003 la desigualtat en la distribució d’ingressos 
augmentà més d’un 25%. 
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Habitatge 
 
_ Propostes 
 
§ Reformar, d’acord amb les comunitats autònomes, la figura de l’habitatge 

protegit per consolidar una oferta estable i suficient d’habitatges a preus 
assequibles i que eviti fraus. 

§ Destinar les ajudes públiques preferentment a habitatge protegit en lloguer i 
dret de superfície. 

§ Mantenir l’habitatge protegit de venda durant tota la seva vida útil a un preu 
màxim actualitzat cada any.  

§ Garantir l’accés a l’habitatge, a un preu assequible, a 180.000 famílies cada 
any, durant els propers quatre anys, a través d’un pla d’habitatge i d’una 
agència pública del lloguer. 

§ Desenvolupar els fons d’inversió immobiliària per fomentar l’oferta 
d’habitatges de lloguer i igualar la normativa espanyola amb l’europea. 

§ Afavorir la coordinació entre les diferents administracions en política 
d’habitatge i impulsar un pacte entre elles. 

 
_ Crítiques 

 
§ Des de 1996, el preu de l’habitatge ha pujat un 112%, mentre que el salaris 

només han augmentat un 25%. L’habitatge ha augmentat gairebé 5 vegades 
més que els sous. Els preus en general han pujat un 22%.  

§ Espanya és el país de l’Eurozona on més han pujat els preus de l’habitatge: 
º Augment mitjà anual (sense inflació) a Espanya entre 1998 i 2002:  10’9% 
º Augment mitjà anual (sense inflació)a la zona Euro entre 1998 i 2002: 4’5% 

§ El 2003, un espanyol mitjà ha de dedicar 7 anys íntegres del seu sou per pagar-
se l’habitatge. El 1996 només hi havia de dedicar 4 anys. Segons el Banc 
d’Espanya i el Ministeri de Foment, el 2003 una família ha de dedicar la meitat 
de la seva renta a pagar-se l’habitatge. 

§ Es calcula que a Catalunya unes 700.000 persones estan mal allotjades i, 
d’aquestes, unes 210.000 estan en situació deficient o de precarietat. 

§ Des de l’arribada del PP al govern fins al 2001, la construcció d’Habitatge de 
Protecció Oficial ha disminuït en un 34%. El 1996, 2 de cada 10 cases que es 
construïen a Espanya eren de protecció oficial. Actualment només 0’8 de cada 
10 ho són. 

§ Segons La Caixa, Espanya ajuda 9 vegades menys que la UE en lloguer. El 
1999 a la UE, el 18% dels lloguers tenien ajuda estatal. A Espanya només, el 
2%. 

§ A Espanya hi ha gairebé 3 milions de cases buides. Només caldria llogar-ne 1 
de cada 4 per cobrir la demanda de lloguer. 

§ Segons el Banc d’Espanya i el BBVA, entre un 20 i un 30% del augment dels 
preus és pura especulació.  Això es deu a què: 

º El govern ha estat subhastant sòl, fomentant l’especulació;  
º Ha fet canvis normatius qualificant sòl com a urbanitzable; 
º Ha suprimit del Pla 2002-2005 les ajudes per a compra de sòl destinat a 

HPO; 
º Ha suprimit la desgravació fiscal als arrendataris que havia introduït el 

PSOE i, en canvi, dedueix el 50% de l’IRPF als arrendadors, sense 
condicionar-ho al preu de l’habitatge ni al seu ús. 

§ Durant els governs socialistes el preu del lloguer va pujar un 13’7%. Durant els 
governs del PP, el lloguer ha pujat un 68’5% més que l’IPC general. 

§ La despesa pública en habitatge el 2003 i el 2004 és només el 0’3% de la 
despesa pública. 
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§ 2 de cada 3 joves (el 64’3% d’entre 18 i 35 anys) segueix vivint a casa dels 
seus pares, segons el Consejo de la Juventud de 2003. 

§ El 1998, Aznar va prometre 180.000 HPO anuals. Cap any n’ha fet més de 
60.000, la tercera part. 

§ Els 10 defensors del poble (E. Múgica i els de les CCAA que en tenen), la 
Comissió Europea, el Consell Econòmic i Social i el Fons Monetari 
Internacional, han advertit al govern sobre el perill de l’augment del preu de 
l’habitatge a Espanya. The Economist diu que Espanya té el que sembla una 
“bombolla de preus de l’habitatge ”. 

§ Però segons el govern del PP, no existeix tal problema ja que els espanyols 
poden pagar el seu habitatge ja que tenen un gran poder adquisitiu. Aznar, 
Rajoy, Rato, y Esperanza Aguirre creuen que el rècord de demanda 
d’hipoteques dels últims anys és perquè els espanyols tenen un alt nivell de 
vida.  
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Sanitat 
 
_ Propostes 
 
Volem enfortir el sistema sanitari públic que vam posar en funcionament en els anys 
80, un model sanitari que integri i prioritzi la salut pública, l’atenció sanitària i els 
serveis socials d’atenció a la dependència. Volem resoldre els problemes de 
finançament de la sanitat i racionalitzar la despesa, mantenint la qualitat i l’eficiència 
del sistema. 
§ El temps màxim d’espera per operar-se serà de 45 dies.  
§ Farem gratuïtes les operacions de la vista per làser, la prestació bucodental 

per a infants entre 7 i 15 anys, el canvi de sexe dels transsexuals i la pastilla 
postcoital. 

§ Crearem una xarxa nacional d’assistència a les persones dependents. 
§ Despenalitzar l’avortament durant les 12 primeres setmanes de gestació i 

obrir un debat per despenalitzar l’eutanàsia.  
§ Posar en funcionament un Pla Extraordinari d’Inversions Sanitàries que 

permeti modernitzar les estructures sanitàries. 
§ Assegurar la qualitat de la prestació farmacèutica i controlar-ne la despesa. 
§ Impulsarem la investigació amb cèl·lules mare.  

 
_ Crítiques 
 
La despesa sanitària ha disminuït i s’ha primat la privada en detriment de la pública. 
§ La despesa sanitària ha disminuït amb el govern del PP del 5’92% PIB el 

1996 al 5’47%PIB el 2003. De fet, l’any 2000 per primer cop la despesa pública 
va suposar menys del 70% de la despesa sanitària total.  

§ La despesa sanitària privada ha crescut en els 8 anys del PP al voltant d’un 
50%. En aquest sentit, el govern del PP ha afavorit la creació de les 
fundacions sanitàries com a forma de gestió d’hospitals públics, ha incentivat 
fiscalment la contractació d’assegurances privades de malaltia, ha fet un us 
abusiu de la concertació amb hospitals privats, i ha donat un major paper a 
les mútues d’accidents de treball en la gestió de l’assistència sanitària. 

§ Segons fonts de la OCDE el 2001 Espanya es troba en nivells de despesa 
sanitària raquítics, 1.600 dòlars enfront els 4.887 d’EUA o els 3.248 de 
Suïssa. A la UE, només Grècia gasta menys per habitant.  

 
La política farmacèutica del PP s’ha convertit en la principal amenaça per a la 
sostenibilitat financera del Sistema Nacional de Salut.  
§ La factura farmacèutica nacional ha passat dels 5.000 milions d’€ el 1996 a 

més de 8.500 milions el 2003 (increment del 60%).  
§ Fracàs de la seva política d’impuls dels medicaments genèrics.  
§ El Govern del PP ha desenvolupat la seva política farmacèutica de manera 

unilateral, sense el consens de les CCAA.  
 
Les promeses del PP es tornen a repetir després de 4 anys d’inoperància.  
§ No han inclòs cap prestació sanitària al Catàleg de Prestacions. Prova de 

l’incompliment és que entre els compromisos per aquestes eleccions hi ha 
algunes d’aquestes prestacions. 

§ No han estat capaços d’impulsar l’atenció sociosanitària que en el seu 
programa electoral era dels eixos més importants.  

§ No han elaborat el Pla Nacional d’Urgències i Emergències promès.  
§ Les llistes d’espera no s’han reduït en aquelles comunitats on la gestió 

corresponia a l’INSALUD.  
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Immigració 
 
_ Propostes 
 
§ Cal que es reforcin les polítiques socials orientades a assegurar la cohesió 

social i la integració dels immigrants; fomentar els valors de tolerància, respecte 
i integració de tothom, independentment del seu origen, ètnia, procedència, 
creença o cultura.  

§ Garantirem els drets bàsics dels immigrants, i previndrem i combatrem el 
tràfic, la discriminació, l’abús, l’explotació i la violència contra els immigrants.  

§ Proposem la creació de l’Agència Espanyola de Migracions, que aglutini les 
competències actualment disseminades entre diversos ministeris.  

§ Crearem oficines de contractació en els països d’origen dels immigrants per 
ordenar i controlar el flux migratori. 

§ Simplificar i millorar la gestió a través de l’establiment d’un expedient únic en el 
qual es resolguin les autoritzacions de treball i de residència. 

§ Reduirem els terminis de resolució del permís de treball i residència amb 
una oferta prèvia. 

§ Combatrem l’explotació laboral i l’economia submergida mitjançant les 
fiscalies i la inspecció. 

§ Promourem la corresponsabilitat financera en les polítiques d’immigració dels 
emigrants, a través de la creació d’un fons que compensi els municipis amb 
més immigració, a fi de contribuir al finançament de les seves necessitats 
sense afectar la qualitat dels serveis públics. 

§ Caldrà ampliar el visat de recerca de feina, amb una durada significativament 
superior al visat de turista. 

 
_ Crítiques  
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Seguretat Ciutadana 
 
_ Propostes 
 
§ Enfortirem la seguretat ciutadana en l’àmbit municipal, reforçant el paper dels 

policies locals i la figura de l’alcalde en les polítiques de seguretat, impulsant 
mecanismes de coordinació, així com les juntes locals de seguretat.  

§ Iniciarem un nou sistema de seguretat en el que la prevenció, la coordinació i 
la planificació seran primordials. 

§ Iniciarem un pla de polítiques preventives contra la inseguretat i la 
delinqüència. 

§ Impulsarem de forma descentralitzada l’establiment d’un sistema universal de 
recollida d’informació estadística sobre criminalitat.  

§ Aconseguirem l’autoritat plena del govern de la Generalitat en matèria de 
seguretat: el comandament dels cossos de policia a Catalunya. 

§ Traspassarem al govern de la Generalitat les competències en matèria de 
seguretat privada.  

§ Millorarem les polítiques i les accions contra el tràfic de dones i criatures. 
§ Impulsarem els serveis d’emergències 112 dependents de la Generalitat, com 

a òrgans de coordinació de tots els serveis públics que intervenen en una 
emergència.  

§ Potenciarem la política de seguretat vial. 
 
_ Crítiques  
 
§ Durant els governs del PP la seguretat dels espanyols s’ha deteriorat. Els 

ciutadans es troben més insegurs que mai, tal i com posen de manifest tots els 
estudis d’opinió pública i certifiquen les estadístiques de delinqüència. 

§ S’ha sobrepassat la taxa de criminalitat de 51 delictes i faltes per cada 
1.000 habitants. A finals de 2003, es registraren més de 2 milions 
d’infraccions penals (2.130.000) enfront el 1’5 milions de finals de 1995 
(1.653.000). És a dir, durant els vuit anys de govern de la dreta, la criminalitat 
ha crescut més d’un 29%. 

§ Entre 1995 i 2000, Espanya ha ocupat el primer lloc de la UE en increment de 
robatoris en domicilis, mentre aquests delictes descendien en tots els països 
de la Unió. 

§ Els delictes contra la llibertat sexual han augmentat en un 25% durant el 
govern del PP, respecte el període 1989-1995. El 2002 es va produir un 
increment del 29% en els delictes de violència contra la dona. 

§ A Espanya se situa la taxa d’homicidis més alta de la UE: 3’1 per cada 
100.000 habitants. 

§ En relació a la delinqüència juvenil, des de finals de 1995 la taxa de 
criminalitat ha augmentat en més de 35 punts i l’impacte de la delinqüència va 
ser a finals de 2002 gairebé un 90% superior al que hi havia a finals de 1995. 

§ Els recursos econòmics perquè els Cossos de Seguretat facin la seva feina 
han estat sistemàticament retallats pel govern. 10.000 agents, entre Policia i 
Guàrdia Civil han desaparegut de les plantilles d’ambdós cossos des que 
governa el PP. 

§ Les CC.AA, els alcaldes i l’Administració Local segueixen marginats del 
disseny i coordinació de les polítiques de seguretat pel territori municipal. 

§ S’ha eliminat la participació dels ciutadans i de les organitzacions socials 
en el disseny i seguiment de les polítiques de seguretat pública: el Consell 
Nacional de Seguretat Ciutadana, creat el seu dia pels socialistes, no ha tornat a 
ser convocat. 
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§ La política del Govern del PP respecte a la criminalitat organitzada ha estat 
nul·la. L’increment de les taxes de delinqüència certificà el fracàs del Programa 
Policia 2000, un dels sis plans de seguretat presentats en 8 anys del govern. 
Des del govern s’acusa indiscriminadament als estrangers confonent immigrants 
irregulars amb delinqüents estrangers.  

§ Lluita contra el tràfic de drogues. Segons el darrer Informe 2003 sobre el 
Problema de les Drogodependències a la UE 5, amb un consum recent declarat 
superior al 4.5%, España ocupa el segon lloc en la penetració del consumo de 
cocaïna entre els joves adults europeus d’entre 15 i 34 anys. Així mateix, 
España ocupa el tercer lloc en penetració del consum de cànnabis i èxtasis i el 
quart en amfetamines.  

§ Davant aquesta greu situació, el Govern respon amb un retall dels recursos 
econòmics al Pla Nacional sobre Drogues, que descendeix un 19’7% sobre 
l’any anterior i al programa d’Actuacions Contra la Droga al Cos Nacional de 
Policia que descendeix en un 12’9% per l’any 2004. 

§ Seguretat vial: Espanya és el tercer país en nombre de morts per milió de 
vehicles (343, mentre la mitjana europea es situa en 232) i és el quart país en 
nombre de morts en accidents per milió d’habitants amb 151, sent la mitjana de 
la UE de 114. 

 

                                                 
5 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 
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Cultura 
 
_ Propostes 
 
El context actual exigeix una nova política cultural que afronti tres grans reptes: 
considerar la Cultura com a condició bàsica de la ciutadania; assumir la identitat 
d’Espanya en la seva vertadera dimensió d’espai cultural divers, conservant i 
difonent la pluralitat del patrimoni i donant oportunitats a la creació artística; i fer de 
l’estratègia del desenvolupament cultural una Política d’Estat. Per assolir tot això 
proposem:  
§ Creació d’un Consell Ciutadà de les Cultures. 
§ Llei de diversitat cultural que reguli l’ús de les llengües de l’Estat, i garanteixi 

el dret a la diversitat autonòmica i a la participació dels immigrants. 
§ Creació d’un Ministeri de Cultura i Comunicació.   
§ Consell Estatal de les Arts i les Cultures. 
§ Reforma fiscal per a artistes i creadors.  
§ Pla d’alfabetització digital. 
§ Llei d’excepcionalitat cultural: quota de pantalla en cine i televisió per al cine 

espanyol i foment de l’edició i l’exportació del llibre. 
§ Reducció general de l’IVA per a la cultura, amb un 1% per a llibres i diaris. 
§ Pla de suport al petit comerç cultural. 
§ Consell de la Comunicació Audiovisual. 
§ Codi ètic per als continguts dels mitjans de comunicació i creació del 

Defensor del Telespectador.  
§ Programació cultural i educativa a La 2 de TVE i un nou canal cultura digital. 
§ Centres d’accés al coneixement, incloent xarxa pública de biblioteques. 
§ 25 auditoris per a música no simfònica.  

 
_ Crítiques  
 
Al nostre país els anys de govern del PP han demostrat, públicament i repetida, un 
despreci per la Cultura.  
§ Han estat anys en què els nous talents es mouen en els límits de la 

supervivència del seu art. 
§ La mercantilització ha multiplicat fins extrems insuportables la sensació que el 

que no es ven no és bo. 
§ S’ha propiciat una estandardització unidireccional i partidista de l’oferta 

cultural de la mà del procés de concentració que viuen les indústries editorials, 
cinematogràfiques i musicals. 

§ S’exclou dels espais per a la cultura als joves creadors inquiets, als 
col·lectius diferents, a les xarxes pluralistes de creadors. 

§ Es genera una creació incontinent de museus d’art contemporani. 
§ No hi ha programació consistent, ni política de creació i formació de públics. 
§ El clientelisme  i el sectarisme són els criteris que regeixen l’assignació dels 

pressupostos culturals. 
§ Es mostra una absoluta passivitat davant la diversitat cultural històrica del 

nostre país i la propiciada més recentment per la immigració de cultures 
distintes. 

§ Es criminalitza les organitzacions civils i al món de la cultura que 
representen el més viu de la nostra societat i es potencia una cultura banal, 
entesa com un simple complement de la indústria privada de l’oci. 
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EL NOU ESCENARI 
INTERNACIONAL 
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Política exterior 
 
_ Propostes 
 
Cal que Espanya i Catalunya recuperin el pes perdut en l’escena mundial:  

n Consolidar un espai transfronterer mediterrani que reforci la centralitat de 
Catalunya a la Mediterrània. 

n Fomentar la cooperació política, econòmica, social i cultural entre Amèrica 
del Sud i Central i Catalunya, impulsant una política d’immigració d’acord amb 
els criteris comunitaris, i amb una vocació clarament integradora. 

n Impulsar actuacions que contribueixin a impulsar les relacions econòmiques, 
polítiques i culturals amb els països de la regió Àsia-Pacífic. 

n Fomentar les relacions amb l’Àfrica subsahariana, no només en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, sinó també en l’impuls de les relacions 
bilaterals amb cada país. 

n Assegurar que Catalunya estigui representada de forma permanent en les 
organitzacions internacionals –en particular la UNESCO–, que admeten la 
presència d’entitats polítiques espanyoles i d’altres estats en matèries de la seva 
competència exclusiva. 

n Promoure projectes de codesenvolupament en els països d’origen de la 
immigració. 

n Incrementar substancialment la quantitat i la qualitat de l’ajuda oficial al 
desenvolupament que Espanya proporciona, incloent una política més activa en 
matèria de condonació i renegociació condicionada del deute. 

n Incrementar l’ajut al 0.33% l’any 2006, i de manera real i sostinguda, assolir el 
0,4% al final de la legislatura (mitjana dels països del CAD) per, d’aquesta 
manera, anar fent viable el compromís del 0,7%. Aquesta partida 
pressupostària es diferenciarà de la d’ajut humanitari. 

n Fixar un termini pel retorn de les nostres tropes si Iraq no passa a dependre de 
Nacions Unides. 

 
 
_ Crítiques  
 

n Recolzament incondicional a la il·legal intervenció militar d'Estats Units i 
del Regne Unit a Iraq. El PP no va escoltar a l'oposició en ple ni al 90% dels 
ciutadans, donant prioritat a la guerra sobre el diàleg. 

n No només recolzament polític i logístic a la guerra, sinó també pretendre 
considerar com ajuda humanitària l'enviament d'un contingent de les Forces 
Armades en el marc de la coalició internacional formada per EE.UU. (decisió 
presa sense la participació del Parlament).  

n L'arriba de Bush canvia les prioritats del PP. La prioritat europea ha estat 
rellegada a un segon pla. 

n Pèrdua d'interlocució estratègica amb els països iberoamericans. 
n Mediterrrani, Magreb i Orient Mitjà són també mostra de la ruptura del consens 

per part del PP, donat que Espanya s'ha convertit en participant actiu en 
conflictes que han afectat aquestes zones, amb la conseqüent pèrdua de 
credibilitat i lideratge. 

n Disminució del percentatge del PIB que es dedica a Ajuda Oficial al 
Desenvolupament.  

n Fracàs del model de professionalització de l'Exèrcit. S'ha centrat més en la 
quantitat que no pas en la qualitat i operativitat del mateix. Ens trobem davant 
una situació de salaris baixos, escassa consideració social, incertes 
expectatives de futur etc. 
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Política exterior: Comunitats Autònomes i Unió Europea 
 
_ Propostes 
 
Catalunya necessita una Europa federal que defensi el principi de subsidiarietat i el 
repartiment de poder amb els territoris: 

n Promoure que el Parlament de Catalunya faci ús de la seva iniciativa legislativa 
davant de les Corts Generals per regular la participació de la Generalitat i de 
les altres CC.AA. a la U.E. 

n Impulsar la reforma del Senat, com a veritable cambra de representació 
territorial, que permeti la participació de les CC.AA. en les decisions normatives 
estatals que es projectin en l’àmbit dels assumptes europeus. 

n Demandar una participació de les CC.AA. a les delegacions espanyoles 
davant les institucions europees. En especial, a la delegació espanyola al 
Consell de Ministres i a la representació permanent d’Espanya a la U.E. 

n Instar la Unió Europea a reformar el Comitè de les Regions i convertir-lo en 
una institució comunitària de ple dret, que representi els ens locals i les regions 
sense poders legislatius en l’arquitectura institucional europea. 

n Reclamar el reconeixement per part de les institucions europees d’un estatut 
especial de regió amb poder legislatius, que permeti que siguin consultades 
en aquelles qüestions i iniciatives que les afectin, i que puguin recórrer al 
Tribunal de Justícia de la U.E. quan les seves competències resultin 
perjudicades per actuacions comunitàries. 

n Adoptar les iniciatives legislatives necessàries per tal d’assegurar la 
representació electoral de Catalunya en el Parlament Europeu. 

n Treballar activament pel reconeixement del català com a llengua oficial de la 
U.E. 

 
_ Crítiques  
 
Europa s'ha vist sotmesa a una divisió interna a la que ha contribuït de manera 
important la política de confrontació i d'accions unilaterals del PP: 

n Espanya ha passat a convertir-se en un factor de bloqueig i divisió, 
qüestionant l'autonomia política d'Europa i pretenent subordinar-la als seus  
interessos i estratègies. 

n El PP ha fet seva una visió que s'allunya de l'orientació federal d'Europa 
per apostar per una UE essencialment intergovernamental a nivell polític,  
depenent dels Estats Units en l'acció exterior i en la seguretat, i limitada a una 
concepció comptable a nivell econòmic (mercat únic i euro). 

n L'absència d'un projecte coherent i ambiciós per Espanya a Europa fa que avui 
dia ocupem els últims llocs de la UE en els paràmetres que determinen la 
competitivitat (innovació, formació i educació), que sigui creixent la incertesa 
sobre el futur dels fons europeus, i que la presència d'Espanya als països de 
l'ampliació estigui ben lluny de les seves potencialitats i necessitats. 

n La vigent política d'aliances a Europa s'ha traduït en aïllament i pèrdua 
d'influència d'Espanya. 

 
I a nivell autonòmic, la seva política s'ha caracteritzat per: 

n La negació a qualsevol forma d'integració de representants autonòmics a la 
Delegació Espanyola als Consells de Ministres. 

n La limitació de la participació autonòmica a la Conferència per Assumptes 
relacionats amb les CC.AA (instància que no ha funcionat) i a l'existència de 
representants autonòmics en el comitès de la Comissió Europea. 


