
BLOC: ECONOMIA I SOCIETAT
Canvi radical de política econòmica: economia verda per reactivar 
l'activitat, canviar el model productiu i crear ocupació

EQUO aposta per la fi de les retallades socials, que no només són injustes

sinó que estan ofegant l'economia, i per la reactivació econòmica per crear 

ocupació, orientada cap a un nou model productiu ambientalment sostenible. 

No hi haurà ocupació si no hi ha activitat que ho sustenti. Sense nova activitat 

i ocupació no serà possible fer front al deute, ni reduir el dèficit i avançar cap a

la consolidació fiscal, sinó que per contra augmentarà la desocupació, el dèficit 

i el deute i creixeran les desigualtats i l'exclusió social.

Les actuacions i ritmes per avançar en la consolidació fiscal, és a dir en 

l'equilibri entre ingressos i despeses, han de ser diferents, actuant no només 

sobre la despesa pública sinó també i principalment sobre els ingressos. El que

hauria d'impedir la reducció de la despesa social i permetre la inversió pública 

per a la reactivació econòmica.

La nova activitat econòmica no pot ser més del mateix. Els temps de 

l'especulació i el totxo estan acabats-i ben acabats-i no tornaran. Es necessita 

anar cap a un nou model productiu capaç de crear ocupació sostenible en 

empreses i activitats sostenibles, com les energies renovables, la rehabilitació 

d'edificis, el transport i la mobilitat sostenible, l'agricultura ecològica ... que 

poden tenir un impacte immediat en la creació de decenes de milers de nous 

llocs de treball.

El canvi de model productiu és molt més que un canvi sectorial de les activitats

que ofereixen les empreses, suposa una forma diferent de produir i consumir. 

L'objectiu final del canvi és aconseguir una economia sostenible i 

socialment avançada a través d'un increment del valor afegit de les 

empreses que es tradueixi en un repartiment més equitatiu de la riquesa 

generada, entre beneficis i remuneració d'assalariats, disminuint també les 

creixents desigualtats entre la remuneració dels directius i dels treballadors. 
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Aquest increment del valor afegit s'ha de fer considerant que la sostenibilitat 

mediambiental és un avantatge competitiu.

En aquest context és imprescindible el desenvolupament d'alternatives 

transformadores de l'ocupació existent cap a un escenari 

mediambientalment sostenible i socialment inclusiu, que prengui com a punt 

de partida la força laboral en actiu i la impliqui en un gran gir cap a una 

economia més ecològica i més solidària. Es tracta de convertir la transformació

d'aquesta economia i aquesta societat cap a una que estigui preparada per 

durar sense depredar, en un motor de creació d'ocupació i de riquesa per a 

tothom. Fer això implica un fort recolzament a la recerca, el desenvolupament i

la Innovació dedicant un 3% del PIB (entre inversió pública i privada) a R+D+i.

A més d'això, el foment del crèdit a les empreses i facilitats als 

emprenedors per començar la seva activitat. Això és el que necessita 

l'economia per crear ocupació i no reformes laborals que abarateixen 

l'acomiadament i precaritzen l'ocupació. Per fer-ho possible, proposarem una 

reforma del sistema financer, diversificant-lo i creant una banca 

pública al servei de la societat i de l'activitat econòmica, una reforma fiscal 

que reajusti seva lògica per servir als objectius fixats i una reforma que faci

que les empreses generin riquesa col·lectiva i introduïu la democràcia 

industrial.

UNA ALTRA POLÍTICA ECONÒMICA
1. Fer de l'estalvi, l'eficiència i el desenvolupament de les Energies 

renovables, l'eix central del canvi de model productiu per reduir la nostra

alta dependència energètica de l'exterior, reduir la demanda total d'energia un 

30% (respecte a 2007) millorant l'eficiència de l'economia i disminuir les 

emissions contaminants a l'atmosfera. Potenciar un sector tecnològic i 

industrial que es converteixi en l'eix de la transformació tecnològica que 

l'economia catalana necessita.

2. Tancar les centrals nuclears el 2020, així com canviar el model 

energètic per aconseguir el 70% de l'electricitat generada el 2020 
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mitjançant energies renovables i el 100% el 2030. Promourem l'obertura

de línies de crèdit toves a les inversions en energies renovables. Cedirem o 

subvencionarem espais publicitaris per aquelles empreses que produeixin o 

comercialitzin energia de procedència 100% renovables. S’incrementarà el 

preu de l'energia a partir d'un consum mitjà ponderat, qui consumeixi més del 

necessari, pagarà més cara l'energia.

3. Posar en marxa un Pla de Rehabilitació energètica d'habitatges i 

edificis per mig milió d'habitatges i 30.000 edificis industrials i de serveis a 

l'any, així com la promulgació de noves normes tècniques sobre edificació que 

tinguin com a requeriment l'autosuficiència energètica de tots els nous edificis.

4. Promourem el desenvolupament de les cooperatives, facilitant 

l'accés del capital extern donat que la legislació actual ho dificulta en excés 

perjudicant el creixement d'aquestes. Modificarem la legislació per tal 

d'afavorir la internalització de les cooperatives per tal que puguin assolir 

el tamany òptim que requereix certs sectors productius. Donarem el pes que 

es mereixen donada la seva contribució en l'agenda econòmica i social 

(Foment).

5. Revisarem el criteri d'assignació del preu en els concursos 

públics, no és tolerable que el preu ofert sigui el factor determinant en la 

concessió de contractes públics. Les empreses i cooperatives amb consciència 

social tenen uns costos més elevats que una empresa sense consciència social 

unicament orientada al benefici financer, i per tant no poden competir en 

igualtat de condicions.

6. Foment del mercat social, posarem en marxa totes les accions 

necessaries per tal d'ajudar a connectar als consumidors crítics i els productors

conscienciats tant amb mesures logístiques com de promoció institucional de 

l'ecologia ecològic.

7. Incorporarem i impulsarem el balanç social (o del bé comú), de la 

mateixa manera que el PIB s'ha mostrat insuficient per mesurar la situació real

de l'economia, el resultat financer de les empreses no pot ser l'única mesura 

del resultat de les empreses. Es condicionarà l'obtenció d'ajudes, subvencions, 
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beneficis fiscals i es concedirà prioritat per obtenir financiació a aquelles 

empreses i cooperatives que obtinguin un balanç social positiu.

8. Promoure la mobilitat sostenible mitjançant el canvi de l'actual model

que genera tants efectes negatius sobre la salut de les persones, la 

contaminació i congestió de les ciutats, la dependència energètica del país i el 

dèficit de la nostra balança de pagaments, exigirem la moratòria en la 

construcció de noves autovies, autopistes, aeroports i línies d'AVE, la 

paralització i revisió de l'actual PEIT, i per això en a EQUO ens comprometem a

adoptar, entre altres, les següents polítiques:

• Impuls de l'automòbil elèctric i electrificació del transport públic 

urbà.

• Implantació de un cànon de 1€ per a tots aquells vehicles de motor

de combustió interna. Els tributs recaudats seràn aplicats a la 

promoció i millora del transport colectiu i d'altres mitjans de 

transport alternatius.

• Foment del ferrocarril, especialment del de rodalies i de 

mercaderies.

• Desenvolupament d'una fiscalitat favorable a l'ús de l'economia 

mobilitat.

• Taxació del combustible del transport aeri.

• Desenvolupament del transport públic electrificat a les ciutats, la 

bicicleta i les zones de vianants.

• Aprovació d'una llei de mobilitat sostenible amb objectius de 

reducció del consum energètic i obligacions per a la Generalitat, 

Ajuntaments i empreses d'elaborar els seus propis plans.

• Millorar les infraestructures de mobilitat, actualitzant el pla 

ferroviari, revisant els peatges, millorar del transport per carretera,

racionalitzant els ports i els aeroports.

9. Petita producció agrícola per a un medi rural viu i una economia 

sostenible. Foment de l'Agricultura Ecològica. Reforma de l'actual política 

agrària comunitària basada en la biodiversitat, el comerç local, la producció 
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extensiva i la petita producció agrícola, prohibició del cultiu de transgènics i 

conversió del sector forestal com estratègic, elaborant una Estratègia que 

reculli el suport decidit a la planificació dels usos forestals.

10. Modificar la política de residus i la visió que es té sobre ells. Els 

residus poden ser una font de llocs de treball, poden afavorir una disminució 

del consum de matèries primeres i d'impactes ambientals.

11. Suport i impuls al canvi de model productiu en altres sectors 

d'activitat econòmica i productiva. Elaborar i aprovar una Estratègia 

Espanyola de Química Sostenible, reconversió del sector automobilístic cap a la

producció elèctrica i introducció de criteris ecològics en el sector de 

l'agroindústria i el processament d'aliments.

12. Promoció del Turisme sostenible. Mitjançant la protecció de les 

nostres costes i ecosistemes, la reconversió sostenible de actuals zones 

turístiques massificades i degradades, i el suport econòmic i fiscal a la 

diversificació turística i el turisme rural i sostenible.

13. Foment de la pesca sostenible a Catalunya, Espanya i Europa. 

Assegurar el futur del sector pesquer català, defensant una política pesquera 

comunitària que recuperi, abans del 2015 totes les pesqueries i els seus 

ecosistemes: La gestió de les pesqueries ha de incloure al sector tradicional, i 

s’ha de realitzar a llarg termini, rebuig del sistema de quotes transferibles, que

el tamany mínim de captura sigui superior al de la maduressa sexual, orientar 

les subvencions a la recuperació d’habitats, a les arts de pesca més selectives i

destinades a les embarcacions per tal que repercuteixi en els seus treballadors,

a la creació de les Reserves Marines i que les subvencions siguin retornades si 

s’ha fet un mal ús. Desenvolupar una estratègia de Sostenibilitat de la Costa 

que protegeixi els ecosistemes costaners i promogui un urbanisme equilibrat 

respectant la Llei de Costes. Retrocedirem l'ampliació de la prorroga concedida 

a les propietats ja construïdes.

14. Promoure l'ocupació justa i decent i la democràcia en el treball. 

Introducció de nous drets de participació dels treballadors en la vida 

de les empreses. Molt especialment en matèria mediambiental i en 
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organització del treball, mitjançant la democratització de les relacions laborals, 

l'aprovació d'una Llei de Participació i Cogestió (prenent com a base el model 

de participació d'Alemanya) per les empreses de més de 50 treballadors. 

Eliminar els canvis produïts en l'última reforma laboral que va introduir més 

precarietat i facilitat per acomiadar treballadors i promourem la plena 

equiparació de drets dels i les treballadores de la llar, amb el conjunt dels 

treballadors assalariats. Augmentarem el salari mínim interprofessional cada 

any per sobre de la inflació, fins a arribar al percentatge sobre els salaris reals 

dels treballadors que recomana l'Organització Internacional del Treball (OIT) i 

altres organismes internacionals que promouen el treball decent.

A EQUO ens oposarem a les polítiques que advoquen per reduccions dels drets 

laborals.

15. Treballar menys hores per treballar més persones, reduint i 

acabant amb les hores extraordinàries, promovent primer una Llei de 

35 hores setmanals, per avançar progressivament cap a una major 

reducció de jornada per afavorir la plena ocupació i la compatibilitat 

entre vida personal i laboral. Incentivació dels acords voluntaris de reducció

d'horaris en les empreses, promovent la conciliació de la vida laboral i 

personal, racionalitzant els horaris de treball i afavorint el treball a temps 

parcial i el teletreball amb condicions de treball dignes i salaris justos i 

suficients.

16. Eliminació de tots els obstacles a la igualtat en el treball entre 

homes i dones. Combatent tota forma de discriminació i aplicant els Plans 

d'Igualtat a les empreses i el compliment de la legislació.

17. Remunerarem el treball no productiu, principalment realitzat per les 

dones, i posarem en marxa polítiques que reequilibrin el repartiment 

d'aquestes tasques.

18. Desenvolupament d'un potent sector sociosanitari i de serveis 

personals, així com la creació de places escolars públiques de 0 a 3 

anys.

19. Facilitació de la incorporació de les dones al treball assalariat, promovent 
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al mateix temps la participació igualitària d'homes i dones en les tasques 

familiars i de la llar.

20. Combat a tota discriminació i vulneració de drets dels treballadors 

immigrants. Eradicant l'economia submergida i l'explotació dels més 

vulnerables. Endurint les lleis i els tipus delictius, augmentant el nombre 

d'inspectors de Treball i portant a terme campanyes específiques de vigilància i

control.

21. Desenvolupament de les bonificacions a la contractació de 

persones en risc d'exclusió.

22. Reorientant l'ocupació excedent a professions en demanda com les 

relacionades amb medi ambient, salut i cures personals potenciant 

especialment l'autoocupació i l'economia social. Promovent el 

desenvolupament de mecanismes per afavorir l'accés de les persones en 

situació d'exclusió a l'ocupació, igual que hi ha altres per a persones amb 

diversitat funcional (persones abans anomenades "persones amb alguna 

discapacitat").

23. Modificació de les modalitats i tipus de contracte, eliminant els 

tipus que afavoreixen l'ús i abús fraudulent de contractes precaris.

24. Suport a l'ocupació pública en els sectors de serveis públics, 

combatent la privatització dels mateixos i la recurrència a modalitats de 

contractació precàries.

25. Intensificar el procés d'equiparació de drets i obligacions dels 

treballadors autònoms i els assalariats.

26. Introducció de mesures com l'Oficina Electrònica de Recaptació, que 

permeti pagar l'IVA d'acord amb els cobraments i no amb la facturació, així 

com la cotització variable en funció dels resultats del treball de l'autònom i / o 

de la microempresa.

27. Assegurar la protecció de la salut en el treball. No hi ha empreses 

sostenibles si no són saludables per les persones que hi treballen. Proposem 

l'elaboració de la II Estratègia Nacional de Salut i Seguretat en el Treball que 

contempli com a objectiu central el reconeixement i prevenció de les malalties 
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d'origen laboral i la plena participació de les treballadores i els treballadors en 

tots els temes que afecten la salut i seguretat en el treball, especialment pel 

que fa a l'elecció i gestió de les mútues d'accidents de treball i malalties 

professionals, promovent una major integració en la Seguretat Social i en el 

Institut Català de la Salut.

28. Mantenir, dotar i millorar el sistema de formació i requalificació 

professional dels treballadors. Reforma en la Formació Professional i 

l'Experiència Laboral en el marc europeu de les qualificacions professionals dins

de l'actual sistema nacional de les Qualificacions i Formació Professional.

Una nova fiscalitat per promoure l'equitat social, el benestar humà i el canvi de model 
productiu cap a l'economia verda

Assegurar la distribució de la renda i la riquesa per promoure la cohesió i 

l'equitat social, enfortir i augmentar la capacitat fiscal de l'Estat per promoure 

el canvi de model productiu i la creació d'ocupació mitjançant una economia 

més social, més sostenible i assegurar una provisió de serveis públics de 

qualitat per a tota la població -sanitat, educació, atenció a la dependència, 

pensions, renda social bàsica ... - requereix dur a terme una reforma fiscal 

profunda.

L'actual model fiscal del nostre país ha demostrat ser socialment injust i 

econòmicament ineficaç i insuficient per assegurar el finançament dels serveis i

activitats de l'Estat. Això és a causa de les polítiques seguides en aquesta 

matèria pels diversos governs i molt especialment per tres factors: la 

permissivitat davant del frau fiscal generalitzat de les altes rendes i de les 

grans empreses, les successives contrareformes fiscals establertes a partir del 

1996 per desfiscalitzar les rendes de capital, i la forta reducció d'ingressos 

fiscals derivats de la caiguda de l'activitat immobiliària.
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La pressió fiscal es va situar en el 30,7% del PIB, inferior en 7,6 punts a la 

mitjana de la UE-27 i 8 punts per sota a la mitjana dels països que componen 

la zona euro, molt superior al mínim assolit el 2007 quan s'havia reduït a 3,1 

punts del PIB. De tenir una pressió fiscal similar a l'europea, es produiria un 

augment en els ingressos fiscals de 80.000 milions d'euros, el que donaria 

suficiència a l'Estat i evitaria les retallades socials i d'inversió pública per al 

canvi de model productiu que hem de dur a terme.

En el món i molt especialment a Europa, s'observa una forta correlació positiva

entre pressió fiscal i desenvolupament econòmic i social. Els països amb major 

recaptació mitjançant impostos i quotes socials mantenen també un nivell més 

alt de desenvolupament i benestar.

En relació amb les polítiques de despesa, les prioritats posades en el control 

del dèficit -que no en una austeritat raonable i socialment justament 

entorpeixen el pas a una economia productiva que només es desenvoluparà si 

aposta per processos de major eficiència, innovació i competitivitat. La recent 

reforma constitucional que ha posat un límit al dèficit, dificultarà molt més el 

canvi de model. EQUO plantejarà modificar la llei orgànica a la reforma 

constitucional, que fixa el límit de dèficit per al conjunt de les administracions 

públiques en el 0,4% del PIB. Canviar radicalment l'actual situació fiscal de 

Catalunya és el compromís que assumim des EQUO i per això proposem les 

següents mesures que conformaran la reforma fiscal que el nostre país 

necessita:

POLÍTICA FISCAL: LLUITA SENSE QUARTER CONTRA EL FRAU FISCAL
29. Millora de la llei de delicte fiscal i de la resta de normes que entorpeixen 

la lluita contra el frau fiscal en coordinació amb les institucions europees i 

enduriment de les penes per delictes fiscals.

30. Establir una major especialització de jutges i fiscals.

31. Responsabilitat solidària de despatxos i institucions gratuïta antifrau 

d'enginyeria fiscal.

32. Augment de la plantilla d'inspectors i subinspectors i dels recursos de 

suport necessaris i elaboració de plans de lluita contra el frau amb especial 
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atenció a les rendes de les activitats econòmiques en l'IRPF, Impost sobre 

Societats i Impost sobre valor afegit. Es centrarà l'esforç en les grans fortunes 

i les grans empreses que facturen més de 150 milions d'euros que suposen el 

72% del frau fiscal.

33. Pla de detecció, vigilància i eradicació de l'economia submergida.

34. Prohibició d'accedir a contractes públics les empreses que operen amb o 

des de paradisos fiscals.

35. Elevar la progressivitat fiscal, i reequilibri d'aportacions fiscals 

per tipus de renda, incrementant la imposició sobre les rendes del 

capital. Pagar tots i pagar més els que més tenen.

36. Tipus de gravamen específic del 56% per a les rendes del treball i 

activitats econòmiques superiors a 150.000 euros.

37. Equiparació de les rendes de capital, i altres rendes a la corba de 

progressivitat que suporten les rendes del treball en l'IRPF.

38. Limitació de les deduccions fiscals a plans de pensions privats, 

per aportacions inferiors a xifres equivalents als 20.000 euros anuals.

39. Impost de Societats. Condicionar les deduccions en l'Impost de 

Societats al cumpliment per part de les empreses d'un balanç social positiu.

40. El foment d'altres reformes impositives: Retorn de la tributació en 

l'Impost sobre Patrimoni, i en l'Impost sobre Successions i Donacions.

41. Eliminació de les Societats d'Inversió de Capital Variable (SICAV)

donat que encobreixen el pagament de tributs a nivell individual quan es 

procedeix al repartiment dels beneficis generats amb el propòsit d'eludir el 

tipus de gravamen de l'IRPF.

42. Instaurar un nou impost sobre els bancs i altres entitats de crèdit

com han fet alguns països de la Unió Europea.

43. Creació d'un IVA del 25% per als articles i productes de luxe.

44. Desenvolupament d'una fiscalitat verda. Cal una Llei sobre Fiscalitat 

Ambiental, que s'ha fet més urgent després de l'aprovació de la Llei 

d'Economia Sostenible (Llei 2/2011.BOE.5.3.2011), a EQUO ens 

comprometem a impulsar una nova fiscalitat verda per a un nou model
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de desenvolupament econòmic i social.

45. Creació d'una taxa de CO2, existent ja en molts països europeus, per 

lluitar contra el canvi climàtic, la dependència energètica exterior i el dèficit de 

la nostra balança de comerç exterior i altres modificacions fiscals per penalitzar

el malbaratament d'energia.

46. Introducció de nous impostos en àrees com: combustible per al 

transport aeri, producció d'energia nuclear, dipòsit i emmagatzematge de 

residus nuclears, incineració de residus, plaguicides i usos del sòl (IIVTNU), 

aliments i productes que continguin substàncies nocives per a la salut (greixos 

saturats i sucres).

47. Introduir paràmetres ambientals en l'Impost d'Activitats Econòmiques. 

Increment de l'IBI en habitatges buits i segones residències.

Cal avançar en matèria de Fiscalitat internacional. Les mesures enunciades 

han d'estar acompanyades de reformes a nivell supranacional per evitar la 

competència deslleial i el comportament sense ètica dels mercats financers 

com l'harmonització fiscal a la Unió Europea, la instauració d'un impost 

supranacional europeu, la creació d'una taxa internacional sobre operacions 

financeres i l'eradicació dels paradisos fiscals.

Reforma financera i accés al crèdit
És temps de tornar al sector financer el seu autèntic paper i la seva mida 

raonable: aquell que permeti finançar l'economia que la societat necessita, en 

comptes supeditar l'economia productiva a l'economia especulativa. La crisi 

financera ha causat una crisi productiva encara no superada, entre altres 

raons, per les dificultats que es mantenen en les entitats de crèdit.

La raó per la qual ha estat possible que una crisi localitzada al mercat 

hipotecari de Califòrnia hagi contaminat el conjunt del sistema financer 

mundial ha estat el disseny d'un sistema de globalització financera en el qual el

capital ha gaudit d'una primacia total sobre el treball. Els diners dels 

inversors especulatius entraven i sortien de les empreses productives en 

recerca de les majors rendibilitats immediates sense importar els efectes 

socials, en termes de pèrdua d'ocupació o de destrucció de capital productiu i 
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tecnològic, d'aquesta embogida pulsió pel curt termini.

L'excessiva assumpció de risc i expansió del crèdit per part del sector financer 

privat en un context de progressiva desregulació motivada per la idea que els 

mercats eren eficients, l'absència de fiscalitat i la laxitud de la política 

monetària ha causat una crisi que s'ha manifestat en tots els àmbits.

A EQUO apostem per un sistema financer diversificat, regulat i 

controlat en el qual convisqui la banca privada i pública, cooperativa o 

mixta sota la consideració de complementarietat (bancs públics que 

financen àrees d'interès estratègic per a la societat amb retorns financers de 

mig i llarg termini) i competència (oferint, sota criteris de mercat, tipus 

d'interès més baixos, condicions de préstecs més avantatjoses, menors 

comissions bancàries) amb el sector privat.

UNA BANCA RAONABLE: Cap a un altre sistema financer
48. Creació d'una banca pública a partir dels diposits, sense asumir els 

passius tòxics, de les caixes d'estalvi nacionalitzades que concedirà el 

finançament amb criteris ètics i solidaris i no només amb criteris de rendibilitat

financera (tenint en compte el balanç social de les empreses), l'enfortiment i 

desenvolupament de l'ICO (per al curt termini, cal reforçar les línies de 

finançament de l'Institut de Crèdit Oficial i canalitzar per aquesta via una 

major oferta de crèdit, amb l'adequat control de riscos, cap a les PIMES i cap a

les empreses que inverteixen en economia verda i sostenible) i d'altres 

institucions financeres de les comunitats autònomes. Promoure la seva 

actuació amb criteris ètics.

49. Manteniment de les caixes d'estalvi, reformant les males pràctiques 

en què han incorregut en els últims anys, enfortint els controls públics i de la 

societat civil, posant-les al servei de l'activitat productiva local i promovent un 

funcionament amb criteris ètics i de servei a la societat tal i com van estar 

concebudes als seus orígens.

50. Control i limitació dels salaris, remuneracions en diners i en espècies,

bons i complements de pensió dels alts executius i equip directiu bancaris.

51. Prohibició per operar a la UE als bancs amb sucursals a centres offshore 
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(paradisos fiscals).

52. Promoció i enfortiment d'una banca ètica i cooperativa, al servei 

de les activitats econòmiques i productives més properes i mediambientalment 

sostenibles. Especial suport als emprenedors i l'autoocupació a activitats 

econòmiques sostenibles.

53. Promourem que les institucions públiques tinguin com a entitats 

de referència les diferents firmes de banca ètica: Fents-se sòcies i 

dipositant els seus fons en els comptes per afavorir la capacitat d'inversió i 

finançament d'aquestes en un nou model productiu.

54. Facilitarem el pagament de convenis i subvencions a través de la 

banca ètica a les entitats socials afectades de retard en el cobrament 

mitjançant la concessió d'avals o instruments financers similars.

55. Creació d'una Agència Europea de Qualificació de Riscos.

Mesures addicionals per a conformar un sector financer més sa i amb 

més responsabilitat social:

56. Regulació i control real i efectiu de les entitats financeres mitjançant una 

agencia de control pública independent tant del govern com de les entitats que

han de controlar.

57. La modificació estructural de les polítiques públiques d'habitatge i 

urbanisme per canviar les pautes d'estalvi de la societat espanyola cap a 

activitats diferents de la construcció residencial.

58. La prohibició indefinida de les operacions en la borsa de valors a curt 

termini, amb o sense cobertura.

59. Complementàriament, s'ha de procurar el compliment de pagament 

sobre els beneficis reals en l'impost de societats.

60. Els bancs i caixes d'estalvi han de tenir línies de finançament específic 

per donar suport a les empreses, autònoms i emprenedors que apostin per 

l'economia verda i sostenible.

61. Millorar de l'educació financera als centres educatius per tal de 

proporcionar la suficient preparació a la ciutadania per a què pugui relacionar-

se en millors condicions amb les entitats financeres i disposi de les eines 
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suficients per disposar d'un punt de vista crític davant les propostes 

econòmiques dels diferents partits al govern.

Promoure un major desenvolupament de l'Estat de benestar

El desenvolupament de l'Estat Social del Benestar constitueix un dels pilars

centrals de la cohesió social i l'equitat i la seva manca de desenvolupament 

explica, al costat d'altres factors, que creixin a Catalunya els nivells de 

desigualtat social. 

En totes les àrees que componen els serveis i prestacions de l'Estat del

Benestar, tenim dèficit pel que fa a Europa, especialment en Sanitat i Educació 

(amb un sistema educatiu segregat social i espacialment, un creixent augment 

de l'escola privada concertada i una escolarització infantil de 0-3 anys 

testimonial). D'altra banda, els serveis d'atenció a la dependència, de recent 

creació i ja qüestionats, s'estan aplicant de manera lenta, desigual i amb 

escassos recursos. També en pensions gastem menys, en percentatge sobre el 

PIB, que la mitjana de la UE-15. El resultat més visible d'aquesta desigualtat 

es tradueix en major nivell de pobresa relativa, on lamentablement Catalunya i

Espanya tornan a estar en els primers llocs de la UE.

Sobre aquest marc, l'actual crisi econòmica està sent utilitzada per la dreta per

debilitar els serveis públics, reduint el seu pressupost i personal i privatitzant 

parts importants del sistema sanitari, d'atenció a la dependència i d'educació. 

Ni creuen en la igualtat, ni el paper del públic ni en la provisió de serveis 

universals per a la ciutadania.

Política de salut
A EQUO entenem la salut com una dimensió dinàmica i integral de la vida de

les persones, que ens permet desenvolupar-nos de forma autònoma, solidària i

joiosa. Ens comprometem a impulsar totes les polítiques necessàries per fer 

real el ple respecte a la dignitat i llibertat de cada persona per adoptar 

responsablement les decisions en relació amb la seva salut i la seva vida.

EQUO considera que l'Institut Català de la Salut català ha assolit 

nivells de qualitat i eficiència altes però requereix accions polítiques 
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per garantir que segueixi sent públic, gratuït i eficient. Ens oposem 

rotundament a qualsevol forma d'introducció del mal anomenat 

copagament (en realitat repagament) de prestacions sanitàries.

EQUO vol posar la salut i l'equitat en salut, igual que l'educació, al cor de 

l'acció política per aconseguir que els ciutadans gaudeixin de la màxima 

autonomia per aconseguir els seus objectius vitals.

Si modifiquem el model social i econòmic aconseguint entorns més acollidors i 

favorables a la salut, a més d'assolir altres objectius socials com més ocupació 

o un medi ambient més protegit, tindrem majors nivells de salut i una societat 

menys medicalitzada. Si, a més, les actuacions integren el principi d'equitat, 

reduirem les injustes desigualtats socials que danyen la salut del conjunt de la 

població i la seva dignitat com a societat.

El Institut Català de la Salut ha de ser governat assegurant un finançament 

públic finalista, gestió pública de la provisió, amb equilibri territorial i garantint 

que qualsevol ciutadà obtingui atenció allà on es trobi. El govern dels serveis 

sanitaris es basarà en la transparència i la rendició de comptes, amb la 

participació activa dels professionals i els ciutadans i en l'eficiència en l'ús dels 

recursos públics.

Per EQUO, el Institut Català de la Salut és un patrimoni de la 

ciutadania que no s'ha de privatitzar. Precisament, per evitar-la, ha 

d'aprofundir en el seu caràcter públic, accentuar la seva 

democratització i disposar de formes de govern coordinades i 

executives que ho facin menys vulnerable. És imprescindible comptar 

amb un sistema d'informació únic i veraç que permeti conèixer les 

inversions, usos, recursos i resultats del conjunt del sistema sanitari 

per poder d'aquesta manera avaluar les polítiques públiques i poder 

prendre les millors decisions.

Per tot això, plantegem les següents línies principals d'actuació en política de 

salut:

UN SISTEMA DE SALUT AMB PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT
62. Les administracions públiques formaran i informaran en la presa 
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de decisions relacionades amb la salut i el consum, promovent una 

major responsabilitat i autonomia de les persones. Es garantirà l'accés a 

informació sobre l'exposició a riscos per a la salut (ambientals, laborals, 

desigualtats socials, etc.), mitjançant un sistema d'informació transparent i 

accessible a ciutadania. Es promourà el coneixement objectiu i obert sobre els 

diferents recursos diagnòstics i terapèutics disponibles.

63. Es desenvoluparà una xarxa d'Escoles per a la Salut, per impulsar la 

capacitació autònoma de les persones en la protecció i defensa de la seva salut

i el suport solidari. L'alfabetització en salut, l'educació per a la salut, dins de les

polítiques de promoció de salut i participació comunitària, és un pas més d'una

política educativa integral que té per objecte una societat de ciutadans capaços

i, per això, lliures de prendre decisions sense necessitat de paternalismes.

64. Es promourà la formació dels professionals sanitaris orientada a 

garantir el ple respecte de la dignitat i decisions de les persones 

ateses, així com a promoure i recolzar la seva autonomia en la defensa

i cura de la seva salut.

65. Es donarà suport institucionalment a la recerca orientada al 

desenvolupament i implantació de models i procediments que propiciïn

l'autonomia en la protecció i cura de la salut.

66. Es desenvoluparà una política governamental coordinada, 

decidida i coherent de reducció de danys en relació amb la distribució, 

venda i consum de totes les substàncies addictives, amb especial 

atenció a la detecció precoç i deshabituació del tabaquisme, 

alcoholisme i altres addiccions. EQUO promourà un debat social (amb 

participació de tots els agents i institucions afectades i interessades) sobre les 

drogues, la seva possible legalització (especialment pel que fa al cànnabis) i les

millors polítiques de prevenció i tractament d'addiccions.

67. Es garantirà el dret de les persones a decidir sobre la fase 

terminal de la vida. Proposem l'aplicació general i efectiva del testament 

vital, l'accés de les cures pal · liatives i la despenalització de l'eutanàsia.

68. Es garantirà el dret de les dones a decidir lliurement i 
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responsablement la maternitat o la interrupció de l'embaràs, 

proporcionant suport social i institucional perquè puguin exercir 

ambdues opcions en les millors condicions de qualitat i seguretat.

69. S'establirà una regulació per a l'exercici objectiu i individualitzat de 

l'objecció de consciència dels professionals sanitaris en aquesta matèria.

SALUT I EQUITAT EN SALUT
70. Crear una comissió interministerial amb autoritat delegada i 

capacitat per proposar accions de govern amb impacte en la salut i en 

la reducció de les desigualtats socials de salut, i per modificar el 

conjunt de polítiques amb la finalitat de considerar l'equitat i la salut 

com a objectius prioritaris. Per això, hi haurà una política ambiental, 

urbanística, laboral, industrial i científica que proveeixi entorns afavoridors per 

a la salut i lliures de contaminants, que disminueixi el risc de canvi climàtic, 

que estimuli les innovacions tendents a aconseguir una societat sostenible i 

saludable.

71. Promoure una autoritat estatal de salut pública independent, 

nomenada pel Parlament a proposta del Govern, que rendeixi comptes 

anualment al Parlament de les actuacions de salut pública del Govern, i

que, mitjançant normativa específica, vigili la imparcialitat i absència 

de conflictes d'interès en les actuacions sobre la salut de la població. 

Hi haurà mecanismes de vigilància estrictes de la imparcialitat i transparència 

de la presa de decisions en les actuacions de salut pública, evitant que 

qualsevol persona o organització amb interessos aliens a la salut de la població

o amb interessos propis diferents del bé públic interfereixi en les 

recomanacions de salut, al establiments d'actuacions de salut pública o en les 

activitats sanitàries assistencials.

72. Desenvolupar una acció normativa i política perquè la ciutadania i

les comunitats participin en el govern dels assumptes de salut que els 

afecten. Crear sengles consells de govern autonòmics de salut pública i de 

sanitat, amb participació de representants dels nivells locals, dels professionals

i de la ciutadania, que avaluï i prepari els informes anuals de salut i de 
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desigualtats en salut a Catalunya per ser remesos al Parlament.

POLÍTICA DE SERVEIS DE SALUT
73. Donarem suport a mecanismes de cooperació horitzontal entre 

les comunitats autònomes, i vertical amb l'Estat, per compartir els 

recursos i augmentar així la seva eficiència. Es promourà el 

funcionament real i transparent del Sistema d'Informació Sanitari del 

conjunt de les administracions públiques per poder comptar amb la 

informació necessària-coherent i comú-per tal d'avaluar el 

funcionament del sistema, la seva eficàcia i eficiència i poder 

promoure d'aquesta manera les mesures i propostes per millorar-lo.

74. Proposarem establir mínims de finançament i de gestió dels serveis 

sanitaris catalans, i un ventall de prestacions mínimes d'obligat compliment, 

garantint l'equitat i l'accessibilitat a tot el territori. Així mateix, s'estudiarà i 

promourà la integració de les prestacions sanitàries de les mútues d'accidents 

de treball i malalties professionals en el Institut Català de la Salut.

75. Es desenvoluparà un nou model d'innovació sanitària mitjançant 

la regulació de la investigació pública, perquè el coneixement generat 

amb diners públics reverteixi al conjunt de la societat. S'utilitzarà per a 

la producció de genèrics o de tecnologies lliures, i no per patent per grans 

empreses, la promoció de la llibertat de distribució del coneixement i l'acció 

internacional per considerar bé públic universal qualsevol coneixement generat 

per les xarxes de professionals de serveis públics de salut , i d'aquelles 

qüestions de repercussió en la salut pública mundial.

76. Treballarem per la plena garantia dels drets sexuals i 

reproductius: EQUO aposta per la lliure decisió de les dones a practicar

la sexualitat sense estereotips sexistes i sense la coerció social que 

determini forçosament la maternitat. Per tot això, considerem 

fonamental:

• Garantir la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs dins de la 

xarxa sanitària pública i a càrrec de la Seguretat Social.

• Respectar les opcions sexuals de les dones.
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• Fomentar i promoure una educació sexual reglada.

• Augmentar els punts de venda dels preservatius i la seva distribució 

gratuïta en instituts o discoteques ampliant les campanyes contra el VIH.

Aposta per l'educació pública
Treballarem activament per impulsar les mesures necessàries per combatre el 

fracàs escolar i implicar tota la comunitat educativa en aquesta imprescindible 

tasca. Una nació on el 25% dels seus joves finalitza l'etapa obligatòria sense 

cap titulació, és una nació sense futur. L'aula no pot ser el compartiment 

estanc on s'aturen les renovacions didàctiques i la permeabilitat davant la 

societat. Tota la comunitat educativa tindrà vies, avaluacions i programes per 

establi un compromís amb la qualitat educativa. EQUO dóna suport a un model

educatiu que potenciï la creativitat de l'alumnat i la cooperació.

La universitat forma part essencial del sistema educatiu del nostre país i cal 

potenciar i cuidada. Ens comprometem a impulsar la qualitat del nostre 

sistema universitari, dotant-lo econòmicament per aconseguir nivells 

d'excel·lència acadèmica i investigadora. Reformant el sistema d'accés a la 

docència i acreditació de mèrits personals. EQUO apostem decididament per un

potent sistema d'R + D + i que inclogui la ciència bàsica, tan secundària i 

relegada històricament a Catalunya, el suport als investigadors i la dignificació 

laboral de la carrera investigadora (d'acord amb la Carta Europea de 

l'Investigador), dels becaris i dels programes de doctorat. A EQUO reformarem 

l'actual Llei de Ciència i Tecnologia.

77. A EQUO apostem per una educació pública i gratuïta de qualitat 

que compti amb finançament suficient i estable i ens oposem a tota 

retallada educativa. La inversió en educació hauria d'arribar, en termes de 

percentatge sobre PIB, el 7% dels recursos al final de la legislatura i en tot cas 

en cap moment estar per sota del 5,5% del PIB. El finançament ha de ser 

transparent i ha d'estar sotmes a un control social democràtic. EQUO donem 

suport al desenvolupament i enfortiment de la xarxa educativa pública, la 

reducció progressiva dels col·legis concertats amb finançament públic fins a 

conformar un sistema educatiu que compti amb col·legis públics (en 
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finançament i gestió) i privats sense finançament de l'Estat. Mentrestant hi 

hagi centres concertats, aquests han de complir estrictament la legislació en 

matèria educativa de no discriminació d'alumnat per procedència, religió i no 

segregació per sexe i de prohibició del cobrament de tota quantitat dinerària a 

les famílies. A EQUO promourem l'existència d'un cos d'alts inspectors 

Educatius de la Generalitat per supervisar el ple compliment de la legislació 

educativa a totes les administracions públiques competents en matèria 

educativa.

L'educació és la via per transformar el model actual, promovent una 

societat més justa, més sostenible, més democràtica i més solidària i 

és l'eix central per a la sortida de la crisi.

Des del convenciment que l'educació és un instrument clau de cohesió social i 

de formació dels nostres joves, per al present i per al futur, que la seva 

potenciació és fonamental per impulsar una societat del coneixement 

necessària per generar el canvi de model productiu, la creació d'ocupació de 

qualitat i la sortida de la crisi, que fomenti i promogui un desenvolupament 

humà integral de totes les persones i amb la finalitat de formar una ciutadania 

crítica i activa.

78. Apostem de manera decidida per la Formació Professional com a 

itinerari de qualitat i amb present i futur laboral. Cal que augmenti la 

quantitat de joves que aposten per estudiar en aquest itinerari, fins arribar a la

mitjana dels països del nostre entorn europeu. Treballarem perquè assoleixi les

cotes de qualitat necessària perquè deixi de ser considerat com un "itinerari 

per despenjats", i com una alternativa formativa que faciliti l'accés a llocs de 

treball de qualitat i des del qual es permeti una entrada alternativa als estudis 

tècnics superiors .

79. Promourem el prestigi de docents i institucions educatives. 

Enfortint els recursos i activitats per a la formació contínua i la capacitat 

d'innovació del professorat i el desenvolupament de les mesures necessàries 

per recuperar l'estima per la funció docent i les institucions educatives.

20



Consum conscient o consum responsable
Els consumidors i les consumidores formem el grup econòmic més important 

del món.

Per consum responsable entenem l'elecció dels productes no només sobre la 

base de la relació qualitat / preu, sinó també sobre la base del impacte social, 

laboral, fiscal (responsabilitat en el pagament d'impostos en els llocs on 

s'extreuen les matèries primeres, es produeix o es conrea, de manera que es 

garanteixi la justícia fiscal i que sempre es compleixi el principi de qui 

contamina paga) i ambiental al llarg de tot el procés de producció.

Informació

Per això, en a EQUO farem un gran esforç per promoure la informació als 

consumidors per tal de canviar el model de consum actual. Les nostres 

decisions en triar un producte o un servei tenen un impacte que pot ser positiu

o negatiu en la sostenibilitat del planeta.

Consum Responsable

Creiem que els drets dels consumidors han de ser potenciats per promoure el 

consum responsable com a eina per contrarestar la devastadora petjada 

ecològica de les últimes generacions.

80. Grups d'Interès. Per això el consum responsable s'ha d'equilibrar amb la 

responsabilitat de les empreses o RSC (Responsabilitat Social Corporativa) de 

manera que puguem comprovar si aquestes han introduït valors ètics en els 

seus comportaments i si les seves memòries i informes corresponen a la 

realitat. En el Pacte Mundial els consumidors són considerats Grup de 

Interés.Para facilitar el reconeixement de productes més sostenibles i 

saludables i el grau de responsabilitat social dels seus productors, es crearan 

pictogrames que incloguin aquesta informació al etiquetatge.

81. Consum amb futur: les i els consumidors han de tenir en compte 

les 4 "R": Reduir, Reutilitzar, Reparar i Reciclar com aspectes a tenir en 

compte abans de comprar un producte ja que la seva fase final és el residu. 

Farem campanyes per eliminar els productes d'un sol ús. EQUO posarà especial

èmfasi en el control d'aquesta fase promocionant polítiques tendents a una 
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reducció progressiva del empaquetat i fomentant la reutilització o reciclatge 

dels envasos. S'investigaran fórmules de venda a granel dels productes en què 

això sigui posible. Dintre del consum responsable i sostenible és essencial 

fomentar el consum en alimentació de productes ecològics, de temporada i en 

circuits curts fomentant la creació de cooperatives de consumo. El comerç just,

és una alternativa per contrarestar l'actuació dels mercats financers i 

l'especulació en productes com ara cafè, sucre, cotó, etc.

82. EQUO promourem l'estalvi conscient i el consum conscient que 

evidenciï la relació existent entre la gestió de les masses financeres i el model 

econòmic.

83. A EQUO ens comprometem a impulsar les mesures necessàries 

per introduir el Criteri de les 3S:

• Consum Sostenible: ajustar el consum a les necessitats reals amb

consciència dels límits del planeta.

• Consum Solidari: assegurar que les necessitats bàsiques estiguin 

cobertes per productors i consumidors.

• Consum Saludable: incorporar la salut com a valor inherent del 

consum, atenent la seguretat dels productes.

Foment de l'Associacionisme

Considerem que l'associacionisme és la millor manera de difondre i defensar 

els drets dels consumidors. Fomentarem i potenciarem l'activitat de les 

associacions de consumidors per tal d'enfortir una ciutadania, evolucionant cap

al nou model de consum sostenible i responsable que propugnem alhora que es

reforcen els seus drets.

84. Perquè les associacions de consumidors puguin complir els seus fins, 

Equo promourà que es desgravi la quota als socis.

85. Per donar suport a les polítiques en defensa dels consumidors, 

potenciarem els organismes reguladors i supervisors amb presència dels 

consumidors i arbitrant formes de consulta reals i eficaces. En la defensa dels 

consumidors, EQUO proposarà que s'agilitin els terminis i vies de reclamació i 

demanda. Així mateix, es concedirà el benefici de justícia gratuïta a les 
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associacions. Considerem de màxima importància agilitzar i millorar els 

sistemes de reclamacions i indemnitzacions. Introduirem una nova regulació 

dels serveis d'atenció al client que sigui efectiva en la resolució de conflictes, 

amb respostes ràpides, en terminis breus i amb un sistema d'indemnitzacions 

dissuasòries de les males pràctiques.

86. A més d'això, creiem que cal emprendre reformes de les lleis de 

protecció al consumidor que tinguin en compte la defensa dels 

consumidors de la tercera edat. Per facilitar la seva independència es fa 

necessari que les formes d'intercanvi mercantil siguin adaptades i que hi hagi 

una regulació obligatòria no només sobre les barreres arquitectòniques, sinó 

també que tinguin en compte les característiques pròpies sensorials i 

psicosocials de la gent gran.

87. EQUO fomentarà l'arbitratge de consum que ha resultat un 

sistema àgil i eficaç. Es donarà publicitat a les sancions que s'imposin.

88. Treballarem pel que fa a les clàusules i pràctiques dels contractes 

bancaris, hipoteques i d'assegurances -entre elles el sòl dels préstecs 

hipotecaris- i regularem la dació en pagament.

Publicitat

La publicitat ha estat un element definitiu en el consum compulsiu que, en 

gran mesura, ens ha portat a la situació de desequilibri social, econòmic i 

ambiental en què ens trobem.

89. EQUO estarà especialment vigilant a evitar la publicitat enganyosa que 

atribueixi als productes qualitats que no té - inclòs les al·lusions a la nutrició, 

la salut i bondats ambientals/ecològiques-. Es vigilarà especialment la veracitat

de la publicitat en qualsevol suport i serem especialment curosos amb la 

publicitat dirigida als menors.

BLOC: Drets i Democràcia
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Participació ciutadana, democràcia i reformes polítiques
EQUO defensa el dret d'autodeterminació i aposta per l'obertura d'un procés 

amb participació ciutadana real, on s'estableixin les vies per a una democràcia 

més participativa i s'afrontin les reformes necessàries que garanteixin el millor 

funcionament de la justícia i els seus òrgans de govern. 

En aquest debat, Equo advoca per un estat federal, laic i republicà. Defensem 

les identitats superposades i compartides, la multiculturalitat, la pluralitat i el 

mestissatge.

90. Reforma del marc normatiu electoral per garantir la 

proporcionalitat i equitat del vot, la igualtat d'oportunitats per a totes 

les opcions polítiques, la millora del vincle entre votants i càrrecs 

electes i per donar més capacitat a electors i ciutadans.

91. Reforma que garanteixi l'obertura dels partits polítics a la ciutadania, la 

seva transparència i la seva democràcia interna vinculant la seva financiació 

pública al compliment d'aquests aspectes del seu funcionament. Regulació 

efectiva del seu finançament segons les recomanacions de l'observatori 

europeu GRECO de 2009 i abril de 2011.

92. Amb vista a fer dels partits polítics ens permeables a la voluntat popular, 

amb una organització interna democràtica i transparent cap a la ciutadania, 

proposem regular la seva principal font d'ingressos: les subvencions públiques,

de manera que els partits hagin garantir en el seu funcionament seva obertura 

a la ciutadania, la seva transparència i democràcia interna. Per això s'establiria

un mecanisme de subvencions variables en funció del compliment d'aquests 

objectius.

93. Quant al finançament fem nostres les recomanacions de l'observatori 

europeu contra la corrupció GRECO en la seva informes de 2009 i 2011. Entre 

aquestes: Regulació de préstecs bancaris, consolidació dels comptes dels 

partits amb les branques locals i entitats afins, transparència de la informació 

facilitada, reforç de les auditories internes, desenvolupament d'un sistema de 

sancions més ampli i millora de les atribucions i recursos del Tribunal de 
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Comptes.

94. Establiment d'un marc legal de participació ciutadana per a la 

iniciativa, debat i presa de decisions: consells ciutadans per sorteig, 

participació i vot en línia, revocatòria de càrrecs electes, millora 

d'Iniciatives legislatives populars i referèndum, pressupostos 

participatius. Plantegem 5 reformes per a la democràcia participativa:

• Llei de participació ciutadana que regularà aspectes com els 

consells ciutadans per sorteig, l'impuls de la participació i vot en 

línia o el mecanisme de revocatòria.

• Reforma dels Reglaments del Parlament.

• Reforma de la llei de règim local per incentivar la participació 

ciutadana en l'àmbit municipal i l'ús generalitzat dels pressupostos 

participatius.

• Pla de sensibilització i formació per a la democràcia participativa.

• Promoure una reforma de la Constitució i les lleis orgàniques per a 

la millora de les Iniciatives Legislatives Populars i els Referèndum.

95. Establiment generalitzat d'identificació amb DNIe a les 

administracions públiques per fomentar una major participació 

ciutadana. Anirà acompanyat d'un règim de sancions per les grans 

empreses que incompleixin les obligacions descrites en la Llei de 

Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació.

96. Per al desenvolupament de la participació democràtica de la ciutadania a 

través de les noves tecnologies, proposem establir un règim de sancions per a 

les empreses que incompleixin les obligacions descrites en la LMISI (Llei de 

Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació) respecte de facilitar als seus 

usuaris un mitjà d'interlocució telemàtica i sancions a les administracions 

públiques que incompleixin aquestes mateixes obligacions tal com es detallen 

en la LAECSPM (Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics).
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Transparència i lluita contra la corrupció
97. Desenvolupament d'un pla de Govern Obert al voltant dels valors 

de transparència, participació i col·laboració en el conjunt de les 

administracions públiques per desenvolupar una nova cultura que situï

el ciutadà en el centre de la gestió pública. El Govern Obert entaula una 

constant conversa amb la ciutadania, facilitant el debat, fent possible que la 

gestió del col·lectiu sigui compartida entre la ciutadania i fent possible la 

col·laboració entre la societat civil i els funcionaris, càrrecs electes i el conjunt 

de els treballadors del sector públic en el desenvolupament dels serveis que 

presten així com pel que fa als canvis legislatius i l'acció de govern. Per això es

desenvoluparan 3 eixos d'acció: Llei de Transparència, Reformes per a la 

Democràcia participativa i Col·laboració entre societat civil i administracions i 

organismes públics.

98. Aprovació d'una Llei de transparència en el sector públic que 

reconegui com a bé de domini públic tota la informació generada o en 

possessió d'entitats de titularitat, funcions o capital públic. Aquesta llei 

ha de garantir el dret ciutadà a l'accés a la informació pública, aportant mitjans

personals i materials i dotant al sistema de mecanismes ràpids i gratuïts de 

control per al seu compliment. Les sol·licituds d'informació no han de ser 

motivades, s'han de respondre de manera àgil i gratuïta sent a més necessària 

la posada a disposició de forma proactiva de la informació essencial de cada 

organisme o administració pública. Les limitacions al dret d'accés a la 

informació han de ser sempre excepcionals i relacionades amb la privacitat i la 

seguretat.

99. Aprovar una llei que reguli la relació entre els lobbies o grups 

d'interès i pressió i les institucions públiques, donant transparència a 

la seva activitat per garantir la igualtat d'oportunitats als potencials 

afectats per una decisió pública. Aquesta llei ha de regular les condicions 

en què diferents persones o grups podran promoure, defensar o representar 
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diferents interessos i objectius legítims de manera tendent a influir en les 

decisions que han de prendre els representants polítics i el conjunt 

d'administracions públiques. Per això s'establirà un registre d'aquests grups 

d'interès o lobbies i l'obligació d'elaborar informes que donin transparència a la

seva activitat. Es regularà la relació dels càrrecs públics amb aquests grups 

durant i després de l'exercici del càrrec. Aquesta norma ha de garantir la 

igualtat d'oportunitats a tots els potencials afectats per una decisió pública i la 

necessària informació que permeti un control tant de l'activitat legislativa com 

administrativa que pugui ser objecte de pressió per aquests afectats.

100. Pla de reformes per a la lluita contra la corrupció en el sector 

públic incloent un règim d'incompatibilitats més estricte i ampliació del

termini de prescripció per delictes de corrupció. S'ampliarà el termini de 

prescripció per delictes de corrupció independentment de la pena màxima. 

Reforma del règim d'incompatibilitats per càrrecs electes, alts càrrecs de 

designació directa, directius d'empreses i societats públiques, organismes 

reguladors i del conjunt d'ens de capital públic. Es determinarà un règim 

d'incompatibilitats més sever que l'actual, incloent obligatorietat d'inhibir en 

decisions relacionades amb l'activitat professional de familiars o empreses 

participades o administrades per familiars de fins a 2 º grau però també un 

altre règim particular de fins a 3 anys després d'abandonar el càrrec per 

activitats professionals i mercantils que tinguin relació directa amb l'exercici 

del càrrec així com l'assessorament a empreses concessionàries o receptores 

d'ajuts del sector públic.

101. Corresponsabilitat de partits polítics en casos de càrrecs 

condemnats per corrupció. S'impulsarà, dins de la figura de 

coresponsabilitat jurídica, la concurrència a la pena imposada de condemnat i 

partit, garantint el partit inicialment i com a aval, el cobrament de les 

quantitats econòmiques objecte de la condemna per anar després 

concurrentment a les sancions. En el cas de delictes greus acompanyats 

d'alarma social, el partit polític concorrerà igualment a la pena privativa de 

27



llibertat del condemnat. D'una manera anàloga se li privarà, en el cas de la 

força política, de tornar a presentar candidatura al territori origen dels fets i 

per un temps a determinar en el contingut de la llei.

Reforma de la justícia
102. Donarem suport a una reforma del sistema d'elecció dels 

membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i altres 

mesures encaminades a una separació efectiva de poders i a eliminar 

la instrumentalització partidista de la justícia. Proposem que dels 20 

membres del CGPJ, els 12 que s'han de triar, segons diu la Constitució, per 

part de jutges i magistrats, es triïn per sufragi universal de tots els jutges i 

magistrats en actiu amb vot individual, llistes obertes, sense requisit de ser 

associat, ni necessitat d'avals i d'entre tots els jutges i magistrats que 

compleixin els requisits objectius de mèrit i capacitat que la Llei determini. Si 

no hi ha renovació dels 8 membres nomenats per les Corts, el Consell 

prosseguirà el seu funcionament amb la resta 12. Igualment en pel que fa a 

l'elecció de presidents de TSJ i Audiències s'elegiran mitjançant vot individual, 

sense límits ni avals. Finalment: S'establiran mesures per evitar situacions de 

bloqueig en els nomenaments del Tribunal Constitucional i del Tribunal de 

Comptes.

103. Reformes estructurals per avançar cap a una administració de 

justícia més àgil, transparent, propera al ciutadà i eficient. Donarem 

suport al dret constitucional a la "justícia gratuïta" que es subministra a través 

del torn d'ofici. I destaquem tres línies d'acció:

• Recuperació de la figura dels Jutjats de districte, enfocats com 

jutjats de proximitat i de la figura del jutge de pau per donar-los 

atribucions de mediació i arbitratge en demandes civils de quantia 

inferior a 3.000 euros i en determinades faltes.
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• Major nivell d'exigència en l'adjudicació de places per als operadors

judicials i pla de formació contínua per a aquests i el conjunt de 

cossos i personal al servei de l'Administració de Justícia.

• Reestructuració territorial de les seus judicials tendent a una 

concentració d'acord amb la càrrega de treball existent en cada 

territori, potenciant la proximitat al ciutadà i l'escalabilitat dels 

mitjans.

104. Aprovació d'una nova Llei d'enjudiciament criminal per 

modernitzar-la, reforçant les garanties i assegurant els drets de les 

parts. Reforma del procés penal per modernitzar-lo i dotar-lo d'agilitat de 

manera que es millorin els procediments abreujats, s'avanci en matèria de 

garanties processals regulant els mitjans de prova, assegurant així els drets de

les parts, definint de manera clara les figures d'imputat, acusat i condemnat, 

mantenint el principi de doble instància en tots els processos penals i revisant 

el paper del jurat.

105. Exigir una major dotació pressupostària per apropar el sistema 

judicial a les mitjanes europees de 20 jutges per 100.000 habitants  i 

de 3,5% del PIB per tal de garantir un servei de qualitat. Fent aquest 

esforç de manera progressiva durant la legislatura s'aconseguirà una creixent 

seguretat jurídica que fomenti un marc més adequat per al desenvolupament 

social i econòmic. La partida pressupostària destinada a la justícia gratuïta s'ha

d'incrementar el necessari fins a cobrir el seu cost real per a l'assistència 

jurídica als més desfavorits. Es procedirà per això, i entre altres mesures, a 

una plena incorporació als jutjats de les noves tecnologies: Intercomunicació 

de bases de dades judicials, mecanismes de comunicació efectiva entre jutjats 

de diferents comunitats autònomes i d'aquests amb els Mossos d'Esquadra i els

altres cossos de seguretat que puguin participar en les investigacions, sistemes

de alerta en matèries sensibles, etc. S'incrementarà el nombre de jutjats i 

jutges, reformant el procés selectiu per a la carrera judicial l'anomenat 4t torn 

de manera que es garanteixi l'acreditació de mèrits contrastables i un procés 
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rigorós i imparcial.

106. Posada en marxa d'oficines judicials per apropar els serveis de 

l'Administració de Justícia a la ciutadania i potenciar el paper dels 

secretaris judicials. Des de EQUO proposem la posada en marxa de les 

oficines judicials en totes les comunitats autònomes per abreujar els tràmits de

cara al ciutadà mantenint en tot moment la seguretat jurídica, les garanties i la

titularitat pública dels serveis. Proposem també la reforma de l'Estatut de 

secretaris judicials per donar-los noves competències i un paper protagonista 

en les esmentades oficines judicials.

107. EQUO proposa la desaparició de la Sala militar del Tribunal 

Suprem, dels tribunals i dels jutjats militars en temps de pau, 

assumint les seves competències seccions especialitzades en els 

òrgans judicials (no militars) ja existents. Amb aquestes mesures s'eviten

duplicitats judicials amb el consegüent estalvi que això suposa i ens acostem a 

la situació de països del nostre entorn, com Alemanya o com França que el 

1982 va suprimir la jurisdicció militar en temps de pau.

108. Jurisdicció universal pura. EQUO proposa restaurar la jurisdicció 

universal pura sense criteris de restricció, tornant a l'antiga redacció 

de l'article 23.4 de la Llei orgànica del poder judicial que no fixava 

límits a l'exercici. L'actual redacció suposa un pas enrere en la protecció 

internacional efectiva dels drets humans, permetent el frau de llei, perjudicant 

les víctimes i beneficiant els que cometen aquest tipus de delictes (per 

exemple, genocidi i delictes contra la humanitat).

109. Reforma del procediment d'accés a la Judicatura. EQUO aposta per 

una modificació del mètode d'accés a la carrera judicial, introduint dins de les 

seves proves de selecció les d'índole psicotècnica i psicològiques i establint 

procediments d'avaluació continuada dels seus integrants, que inclouran, de 

tant en tant, proves d'índole psicològiques.

110. Reformular el Model Penitenciari, atenent el fi primordial de la 
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reeducació i la reinserció social. Millorar els plans i mesures orientats a la 

Reinserció i Reeducació. Revisió dels organigrames de les institucions 

penitenciàries, democratitzant les decisions de tots els col·lectius professionals 

i dels reclusos i les recluses. Tenir cura de la imatge pública de la presó. 

Actualitzar i normalitzar el règim de visites, creant altres models de 

comunicació, molt més extensos i més acords a la societat.

111. Ampliació de la Llei 52/2007 (de memòria històrica) per fer 

efectius els principis de justícia i reparació. El major desenvolupament ha 

de reconèixer la responsabilitat de les administracions públiques en la 

localització i identificació de les persones en la Guerra Civil i durant la 

Dictadura.

Polítiques d'igualtat
Volem una societat cohesionada, que reconegui principis com ara la 

interculturalitat, la igualtat, la diversitat, i la no discriminació, entengui la 

migració com a oportunitat i repte, que advoqui per un model d'integració com 

un procés recíproc, holístic i sostenible a llarg termini. Advoquem per la 

d'igualtat d'oportunitats, sobretot en l'accés al mercat laboral. Avançar en 

aquesta direcció exigeix:

112. Manifestar una postura a favor de les persones d'origen estranger

residents a Catalunya. Desenvolupar accions comunitàries i 

d'apoderament dels grups que conviuen en un mateix territori. Atendre

l'objectiu fonamental de la Cohesió Social. Igualtat d'oportunitats en 

l'accés al mercat laboral. EQUO aposta per la defensa del principi de lliure 

circulació de les persones i dels Drets Humans de les persones d'origen 

estranger residents a Espanya. Molts immigrants es troben en una posició de 

vulnerabilitat amb greus riscos d'exclusió a causa de dos factors: la 

irregularitat i la desocupació. L'exclusió jurídica i la marginació laboral s'han de

combatre. A més és imprescindible assegurar l'aplicació de la Convenció 

Internacional sobre Drets de les persones migrants i les seves famílies i 
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facilitar l'homologació dels títols educatius de professionals provinents d'altres 

països.

113. Proposar una Llei d'Igualtat tendent a eradicar la discriminació 

en tots els àmbits i d'una manera integral, ampliant-se a altres àmbits 

diferents de gènere. Revisió de la Llei d'Identitat de Gènere per la 

despatologització de la transsexualitat. Integrar i consolidar la lluita per la

igualtat i no discriminació en tots els àmbits, i de manera integral, amb 

especial atenció cap a aquelles discriminacions que no apareixen tipificades en 

la normativa actual,-edat, diversitat funcional, orientació sexual, identitat de 

gènere, ètnia , origen social-. Creació d'instruments de protecció jurídica i 

administrativa, per poder defensar-se dels actes o omissions discriminatòries.

114. Reforçament dels protocols de detecció i intervenció en l'assetjament 

moral, psicològic, sexual, etc. (Mobbing), a la feina i a l'escola. De manera 

complementària EQUO impulsarà la revisió de la Llei d'Identitat de Gènere per 

la despatologització de la transsexualitat.

115. Desenvolupar polítiques de suport a les unitats familiars en els 

seus diversos models, contemplant els aspectes de custòdia 

compartida, criança, coresponsabilitat, conciliació laboral i altres. 

Millorar i complementar els períodes de baixa després del naixement, adopció o

acollida dels nadons atenent a criteris de coresponsabilitat. Nova regulació 

laboral al servei de la conciliació, l'equitat i la coresponsabilitat. Implicació del 

món empresarial. Foment de mesures d'ampliació de recursos i ajudes en els 

àmbits domiciliari i escolar per als primers anys de vida. Inclusió en aquestes 

mesures de l'evolució i transformació de la família després del divorci, revisant 

la Llei i posant especial atenció a la Custòdia Compartida, amb criteris 

d'igualtat de gènere, la qual cosa implica l'exclusió clara dels casos de violència

de gènere i maltractament, i considerant la continuïtat de la paternitat després 

de la ruptura familiar, estenent a aquesta condició les mesures considerades en

els drets de la família. Suport a la lactància materna a hospitals ia la creació 

d'escoles infantils públiques de qualitat.
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116. Fomentar i garantir els drets dels i les menors, com a subjectes 

de dret i tenint en compte el principi d'interès superior del menor, i 

establir polítiques integrals de suport a les famílies en situació de risc 

i/o vulnerabilitat per afavorir el desenvolupament dels/les menors en 

el seu entorn. Fomentar polítiques integrals de suport a l'acolliment familiar 

com a mesura de protecció de menors davant la institucionalització, a fi 

d'evitar aquesta, prioritàriament en menors de 6 anys. Revisar l'adopció 

nacional. Introducció de l'acolliment familiar professionalitzat en cas necessari.

Tot això amb l'objecte de garantir el dret de tot/a menor a una família. Establir

polítiques integrals de suport i foment dels mecanismes de coordinació 

sociosanitària per millorar l'atenció als/a les menors amb trastorns de 

conducta. Revisió de les polítiques referides a menors infractors, garantint la 

transparència i la garantia de drets.

117. Ampliació dels drets civils i polítics de les dones a través de:

• Desenvolupament de polítiques actives contra l'explotació sexual de

les persones i el tràfic d'éssers humans amb fins sexuals.

• Modificació de la Llei integral que reconegui la violència de gènere 

en totes les seves manifestacions i la defineixi com un atemptat 

contra els drets humans de les dones, enquadrat en un marc de les

relacions de dominació.

• Modificació i posada real en funcionament del Fons de Pensions 

d'Aliments en parelles divorciades.

118. EQUO generarà polítiques transversals d'acord a l'ideari dels 

Drets Humans i el model de la Vida Independent (Convenció de l'ONU 

sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat) per combatre la 

discriminació dels homes i dones amb diversitat funcional 

(discapacitat). Conformarà polítiques centrades en la persona, no en les 

institucions generadores de dependència prenent com a política 

exemplificadora el sistema d'assistència personal. Propiciarà que des dels 
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estaments públics es defineixin protocols de prevenció de la violència contra 

persones amb diversitat funcional en entorns residencials i institucions. 

Aplicarà el concepte de Disseny Universal, disseny per a tots, en totes les 

seves iniciatives. Accelerarà els terminis que portin a configurar entorns 

totalment accessibles, establint recursos sancionadors inflexibles per tractar de

qüestions que afecten a l'exercici de drets humans elementals. Promourà 

auditories sectorials (educació, salut, transport, etc) per avaluar el grau 

d'implantació de les condicions d'accessibilitat i el seu impacte en els drets 

civils. Prioritzarà directrius administratives enfortidores del dret a una vida 

digna, en comunitat, autodeterminada i en igualtat de condicions a la resta de 

la ciutadania. Promourà una escola inclusiva, en tots els nivells i amb els 

suports necessaris que garanteixi el seu clar allunyament de les actuals 

polítiques de segregació escolar.

119. Afavorir l'apropament i la inclusió multicultural de les persones 

joves com a aposta de futur. Per això proposem mesures com el 

repartiment més equitatiu entre els centres educatius dels alumnes provinents 

d'altres països, desenvolupament de la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació 

(LOCE) per incloure una norma que defineixi procediments i recursos per a la 

inserció d'immigrants. En definitiva una major dedicació de recursos per part 

del Govern per ajudar els joves.

Polítiques socials: equitat social i lluita contra l'exclusió
120. Consecució d'un Pacte per la Inclusió Social, amb el compromís 

del conjunt de les administracions que garanteixi els drets i les 

prestacions. Aquest Pacte estarà d'acord amb l'Estratègia Europa 2020 i 

desenvoluparà un Pla d'Inclusió Social, enfocat des de la perspectiva de la 

inclusió activa i l'activació de les persones (combinació d'ingressos, serveis, 

suports i acompanyament a la inserció, especialment per l'ocupació). EQUO 

aposta per invertir la tendència actual de l'augment de població sota el llindar 

de pobresa i corregir les causes estructurals que incrementen les desigualtats, 

amb l'objectiu d'eliminar l'exclusió i la pobresa extrema, garantint els drets 
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fonamentals de totes les persones. Aquest Pacte haurà de fonamentar-se sobre

un contracte social intergeneracional que contempli la redistribució de riquesa i

l'activitat econòmica des de paràmetres de sostenibilitat. Es tractaria d'abordar

les necessitats socials amb una perspectiva que superi el marc nacional i 

comenci a repensar la política des de la concepció de ciutadania universal.

121. Gestió pública i d'àmplia participació social de l'Estat de 

Benestar. Promourem un model de gestió que s'assenti sobre la més àmplia 

participació social per establir les necessitats, les prioritats i la provisió pública 

i de qualitat dels serveis per a tots els ciutadans. La provisió privada dels 

serveis només podrà fer-se de manera complementària o subsidiària i amb un 

funcionament regulat i controlat des de les administracions públiques, 

prioritzant les entitats especialitzades sense ànim de lucre del Tercer Sector 

d'Acció Social (TSAS) com actors fonamentals en les polítiques d'inclusió.

122. Establiment d'un catàleg de serveis i prestacions mínimes per a 

tot l'Estat incloent la implantació progressiva d'una renda social 

mínima. Entre les prestacions a desenvolupar destaquem:

• El dret a una renda social mínima per a les persones que no tenen 

ingressos i no perceben cap altre subsidi ni prestació social, partint 

de la renda mínima d'inserció i arribant als 500 € mensuals al final 

de la legislatura, complementant aquesta quantitat en funció de 

barems de tipus familiar, de cost de la vida, situacions 

d'multiexclusión, etc.

• Continuïtat del PRODI (cobertura per a aturats sense assegurança 

d'atur) fins a garantir altra cobertura equivalent d'ingressos 

mínims.

• Eradicació del barraquisme i creació d'alternatives d'allotjament a 

persones sense llar. Garantia que tota llar, fins i tot en situació 

d'endeutament, tingui assegurats els serveis bàsics d'aigua i 

electricitat.
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123. Coordinació interterritorial per a l'optimització dels recursos, una 

major eficiència i una igualtat d'accés a les polítiques socials. Des del 

ple respecte al nostre model d'organització política i territorial, cal treballar per

la plena igualtat d'accés a drets universals de ciutadania mitjançant la creació 

d'instruments de coordinació federals per fer més funcionals els serveis 

públics, millorar les cobertures i la qualitat de les mateixes i augmentar 

l'eficiència del sistema oferint plena transparència i comparabilitat en les dades

i estadístiques i portant a terme una segona descentralització des de les 

comunitats autònomes als ajuntaments.

124. Priorització en les polítiques socials de l'atenció als col·lectius 

amb major risc d'exclusió. Avançar en les polítiques d'igualtat, conscients 

de la feminització de la pobresa, lluitar per l'eliminació del tràfic i explotació de

persones i protecció a les víctimes i als seus fills i per l'important increment de 

la desocupació, incrementar i millorar la coordinació i combinació entre 

protecció social, formació i accés al mercat de treball.

125. Posada en marxa d'un Pla de suport al tercer sector d'acció 

social, amb una Llei de Tercer Sector, potenciant el seu paper com a 

interlocutor i millora del seu finançament i fiscalitat. Aquest conjunt de 

mesures legislatives i d'acció política reconeixerà el seu paper com a agent 

social i econòmic, contribuirà a millorar el coneixement sobre les 

organitzacions d'acció social, afavorint el seu reconeixement públic i prioritzant

el seu paper en accions i polítiques d'inserció sociolaboral, cohesió social i 

desenvolupament local. S'establiran sistemes d'interlocució estables entre el 

Tercer sector d'acció social i el sector públic per al conjunt de les polítiques 

socials incloent la seva participació en el Comitè Econòmic Social i revisant, per

millorar, el Consell Estatal d'ONG d'Acció Social. Per a la seva major suficiència 

financera es regularà normativament la igualtat d'oportunitat d'organismes 

d'aquest sector en l'accés a contractes públics mitjançant criteris de valoració 

d'impacte social en el conjunt de licitacions del sector públic, el 

desenvolupament d'un marc de finançament més estable per convenis i 
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programes marc de caràcter plurianual, l'establiment de fórmules específiques 

d'accés al crèdit oficial i l'equiparació de les deduccions fiscals per donatius de 

persones físiques i jurídiques elevant les desgravacions fins al 35%.

Política exterior i de cooperació. Una política exterior enfocada als Drets Humans
126. EQUO elevarà l'obertura a l'exterior, com una nació compromesa 

amb els drets humans, amb el desenvolupament sostenible i amb la 

participació ciutadana en la resolució dels problemes globals. 

Conseqüent amb la distribució actual del poder internacional, amb les 

necessitats globals urgents i amb els límits ambientals del Planeta que cada 

nació no pot resoldre per si sola, EQUO promourà una profunda reforma del 

servei exterior orientada a construir una política pública compromesa amb els 

espais de governança global i no al servei d'interessos particulars o privats. Els

eixos d'actuació de la política exterior promoure el desenvolupament 

sostenible, la defensa i extensió dels Drets Humans, el respecte a la legalitat 

internacional i també la promoció i extensió de la Democràcia com a expressió 

de la voluntat dels ciutadans. Igualment, EQUO aposta pel 

desenvolupament d'una ciutadania global que sigui conseqüent amb les 

interdependències i els reptes globals propis del segle XXI.

127. Unió Europea. Espai social i polític: EQUO aposta per més Europa 

com a espai social i polític i promou una Unió més democràtica, 

transparent, social, solidària i propera al ciutadà. La UE és avui una 

realitat supranacional inacabada que ha de ser perfeccionada. Aspirem a tenir 

una Unió més competitiva i compromesa amb els principis del Green New Deal.

EQUO propugna que la UE culmini la seva adhesió al Conveni Europeu de Drets

Humans i s'enforteixi la lluita contra el racisme, la xenofòbia, els delictes 

mediambientals i el tracte i tràfic de persones. Cal aprofundir sobre el concepte

de ciutadania europea. A l'exterior, EQUO impulsa el principi d'unitat d'acció i 

creu en un lideratge polític fort de la UE a favor d'una comunitat internacional 
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més justa, democràtica i sostenible.

128. EQUO promourà institucions comunes europees i mundials per a 

la regulació del sistema financer i reconvertir a un model al servei de 

la societat, les persones i el medi ambient, lliure d'especulació. Tal com 

es proposa en les propostes econòmiques, apostarem per una major unitat 

europea en l'àmbit financer, amb institucions comuns, harmonització fiscal i 

impostos propis com taxes sobre transaccions financeres, actius bancaris i 

gasos d'efecte hivernacle (GEH) per finançar el pressupost europeu, l'emissió 

de deute públic europeu i el Green New Deal; també una coordinació mundial 

per lluitar contra l'especulació, prohibint pràctiques nocives per a l'economia 

real; impulsarà mesures per aconseguir que el pes de les mesures per sortir de

la crisi recaigui sobre els qui l'han provocat i acabar amb l'evasió fiscal i la 

corrupció, el Banc Central Europeu (BCE) tindrà com a objectius prioritaris la 

lluita contra la desocupació, les bombolles financeres i la promoció del Green 

New Deal, mantenint un control de la inflació compatible amb aquelles 

prioritats.

129. Suport als processos de democratització: EQUO celebra la irrupció

de les anomenades primaveres àrabs com a expressió clara dels 

desitjos de pau, llibertat, democràcia i justícia dels seus pobles i 

desitja que els processos en curs arribin a bon fi. EQUO defensa un 

suport actiu i prioritari de Catalunya, Espanya i la Unió Europea als processos 

de democratització de les primaveres àrabs i la millora del respecte dels Drets 

Humans. En el marc de la Unió Europea, impulsarem una reorientació de la 

política de veïnatge cap a l'àrea mediterrània. A nivell bilateral, advocarem pel 

suport als moviments ciutadans d'obertura política, l'impuls del diàleg al més 

alt nivell amb les noves autoritats sortides de les revolucions i la prestació 

d'ajuda tècnica que facilitin la transició a la democràcia.

130. Medi Ambient i sistema internacional: EQUO proposa que es 

fomentin els programes d'adaptació dels ecosistemes més vulnerables 
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del planeta al canvi climàtic. Davant la més que probable paràlisi a curt i 

mitjà termini del procés de negociació d'un acord global sobre mitigació del 

canvi climàtic (reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle) EQUO 

proposa fomentar mesures -a nivell europeu i multilateral- destinades a 

afavorir l'adaptació dels ecosistemes més vulnerables a aquest canvi basant-se

en el principi científic de la resiliència. Com a pas preliminar, s'habilitaria un 

fons regional administrat per la Unió Europea basat en el principi de: qui 

contamina paga, finançat per una taxa europea als emissors de carboni tant a 

indústries com a consumidors.

131. Cooperació per al desenvolupament: En EQUO estem convençuts 

que la reducció de la pobresa al món s'ha de fer des de la perspectiva 

del desenvolupament humà sostenible. Apostem per un model de 

desenvolupament que tingui en compte els límits biofísics del planeta. 

Reclamem una cooperació al desenvolupament centrada en la reducció de la 

pobresa, la defensa dels drets humans, la igualtat d'oportunitats, l'equitat de 

gènere, la democràcia i la justícia social i ambiental. El que es fa amb la 

cooperació al desenvolupament no es pot desfer amb altres polítiques 

internacionals com les ambientals, comercials, agrícoles, pesqueres, 

migratòries, laborals, de deute extern o de comerç d'armes. Apostarem pel 

desenvolupament de polítiques que contribueixin que conjuntament a la 

reducció de la pobresa i les desigualtats al món. Cal més i millor cooperació: 

EQUO defensarà una cooperació de més qualitat i que es mantinguin els 

compromisos adquirits de finançament, per arribar al 0,7% del PIB el 2015. 

EQUO assegurar que s'aprofundeixi el debat a Catalunya sobre les causes i 

conseqüències de la pobresa i les desigualtats.

132. Multilateralisme: Apostem pel multilateralisme com a eina de 

consolidació i reforç d'una comunitat internacional que avanci cap al 

subministrament adequat de béns públics globals. Coherentment EQUO 

adoptarà una mirada cosmopolita en les Relacions Internacionals que 

construeixi Estats transnacionals cooperatius, i una agenda social internacional 
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basada en els drets i no tant en els interessos o equilibris dels Estats. Per això 

és necessari millorar l'eficiència i legitimitat d'una nova comunitat 

internacional, i avançar cap a un sistema multilateral eficaç, representatiu i 

legítim. En aquest sentit, és necessari l'abordatge i impuls de les reformes del 

sistema de Nacions Unides (SNU)-tant en la seva estructura política com en la 

seva estructura de governabilitat-. EQUO defensarà que es compleixi la 

legalitat internacional-en concret per les decisions del Consell de Seguretat i de

la Cort Internacional de Justícia - en el respecte a poblacions sense Estat, en 

particular la palestina i la saharauí.

133. EQUO advoca per una major protecció de les persones 

perseguides per raons ètniques, polítiques, confessionals de 

pertinença a grup nacional o social inclosa l'orientació sexual i la 

identitat de gènere, tot això a través d'una ampliació del dret a l'asil i 

refugi. S'impulsarà una reforma de la llei d'asil per ampliar els supòsits d'asil i 

refugi. EQUO treballarà en el marc de la Unió Europea per donar sortida a les 

peticions que puguin provenir de nacionals d'un altre Estat membre. Es 

promourà la creació d'una comissió d'experts per a polítiques de protecció 

internacional de caràcter preceptiu i paritari i impulsarà el dret d'audiència a la 

Comissió Interministerial d'Asil i Refugi de les ONG que treballen en aquest 

àmbit. EQUO promourà la posada en marxa de programes anuals de 

reassentament de persones amb necessitats de protecció prioritzant les que 

tenen una major vulnerabilitat.

Polítiques culturals i societat de la informació
134. Des EQUO creiem en un model de desenvolupament social, 

econòmic i cultural en el qual la creació i l'intercanvi d'informació i 

continguts juguin un paper fonamental. Les noves tecnologies han 

d'arribar a la ciutadania d'una manera generalitzada, des del seu ús per 

l'administració per facilitar la seva gestió i la participació ciutadana donant un 

paper central al programari lliure, garantint la neutralitat de la xarxa i unes 
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tecnologies de caire sostenible. Aquest desenvolupament s'ha de produir en 

confluència i coadjuvant a un important impuls de les indústries creatives en 

un escenari que reguli de manera equilibrada els interessos de creadors, 

intermediaris i usuaris finals amb el bé comú al centre de les prioritats. Per la 

seva part la gestió pública ha de promoure aquest canvi de model i alhora 

garanteix el dret d'accés a la cultura, des de biblioteques, arxius i museus, la 

defensa del patrimoni en un sentit ampli i la promoció cultural dins i fora com a

sinònim de desenvolupament social i humà, tot això des d'una gestió 

professionalitzada.

CULTURAL

135. Es finançarà i desenvoluparà un pla integral de Biblioteques, 

arxius i museus que garanteixi la qualitat i universalitat d'aquests 

serveis. Aquest pla promourà la participació d'associacions professionals i 

d'usuaris en la gestió dels centres. Fixarà uns estàndards mínims de qualitat 

en els serveis de biblioteques públiques, que seran gratuïts, prenent com a 

base les directrius de la IFLA / UNESCO. Garantirà la col·laboració entre 

autoritats arxivístiques de les diferents administracions públiques per facilitar 

l'accés als seus documents i augmentar la transparència i el lliure accés a la 

informació. Potenciarà la tasca educativa i de difusió del patrimoni i activitats 

dels museus dotant a més d'eines de gestió que garanteixin una major 

suficiència econòmica. Tot això promovent l'ús intensiu d'eines legals i 

informàtiques que afavoreixin l'estalvi i facilitin la distribució i l'ús de 

continguts.

136. Posada en marxa d'un pla de polítiques culturals destinat 

fomentar el canvi de l'actual model de negoci de les indústries 

culturals que combini de manera equilibrada i sostenible els legítims 

interessos i drets de tots els actors implicats i fent prevaler entre 

aquests interessos sempre el bé comú. Aquest pla ha d'ajudar a que 

s'adeqüi el model de negoci de les indústries culturals als nous hàbits de 

consum i en especial en l'entorn de les noves tecnologies, promovent un nou 
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desenvolupament del sector cultural per a generar ocupació estable, 

excel·lència i generació de productes i serveis culturals que siguin susceptibles 

de contribuir a l'exportació i a crear riquesa en forma de cultura. Per això s'han

de tenir en consideració els interessos d'autors, creadors, professionals i 

indústries culturals, canals de distribució i proveïdors de serveis tecnològics i el

conjunt de la societat des d'una òptica equilibrada i polítiques basades en 

l'evidència en forma d'estudis de contrastada independència.

137. Aprovació d'una nova Llei de Patrimoni i polítiques de gestió 

adaptades al marc internacional vigent, que assegurin una correcta 

coordinació en la gestió, investigació, protecció i difusió del patrimoni 

cultural. Catalunya ha d'assegurar la seva protecció, així com una correcta 

gestió en el marc dels últims avenços normatius ratificats en el marc de la 

UNESCO, el Consell d'Europa i la Unió Europea mitjançant una nova llei de 

patrimoni. Per això, la coordinació entre diferents departaments a nivell 

nacional i regional és essencial. Els models de finançament vigents, 

especialment l'1% cultural i les polítiques de mecenatge, han de ser millorats 

per assegurar un impacte positiu en el desenvolupament de polítiques 

patrimonials sostenibles que repercuteixin en la societat.

138. Reforma dels drets d'autor i propietat intel·lectual de manera 

harmonitzada internacionalment i d'acord amb la declaració de 

Washington de 2011 del Global Congress on Intellectual Property and 

Public Interest i regulació de les entitats de gestió de drets per a la 

seva major transparència i democràcia interna. Aquesta reforma ha de 

tenir en compte la nova realitat després de la irrupció de les noves tecnologies,

la llibertat del creador per adoptar llicències lliures, l'accés del conjunt de la 

societat al fruit de la creació cultural com a germen necessari de la innovació i 

el desenvolupament, incloure una nova regulació substitutòria del cànon per 

còpia privada. S'han de compassar aquestes reformes amb la defensa dels 

interessos d'autors i usuaris i del foment d'un nou model de negoci per a les 

indústries culturals i el seu enfortiment com a sector estratègic per al 
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desenvolupament sostenible i l'impuls de la societat del coneixement.

139. Desenvolupament de polítiques de promoció i cooperació cultural 

internacional a partir de principis de millora de la mobilitat, 

col·laboració entre les administracions, posicionament de Catalunya 

com a terra de creació, obertura de mercats i cooperació a través de la 

formació i intercanvi per a la solidaritat. La promoció de les expressions i 

produccions culturals ha de multiplicar, tant dins de Catalunya com a tot el 

món. Dins de Catalunya ha de procurar millorar la mobilitat dels creadors i de 

les seves produccions fora de Catalunya i aprofitar les sinergies i economies 

d'un treball col·laboratiu entre administracions i institucions. La promoció 

internacional ha de tenir un triple objectiu:

• Posicionar Catalunya com a terra de creació del màxim nivell en 

totes les disciplines;

• Contribuir a l'obertura de mercats internacionals per a tots els 

sectors exportables de l'activitat cultural;

• i com cooperació, constituir un eix fonamental de la solidaritat 

internacional de Catalunya, en particular a través d'accions de 

formació i intercanvi professional.

A més, de manera addicional en l'àmbit de les polítiques culturals també 

perseguim:

140. El foment d'un canvi de valors que comporti una desmercantilització de 

l'oci, el foment de la multiculturalitat entre els joves i el foment de 

l'associacionisme juvenil ajudat, per exemple, amb la cessió de locals i 

recursos per als espais culturals joves, que seran més lloc de trobada i debat 

per a la joventut.

141. En el món de les arts escèniques, equiparació i inspecció de les polítiques

de prevenció de riscos laborals i de transicions professionals en cooperació 

amb empreses, universitats i centres públics de formació i formació 

professional.
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142. Supressió d'ajudes i subvencions a activitats i espectacles que no 

respectin criteris de protecció animal i mediambiental, de protecció d'espècies, 

de drets humans, laborals, etc.

Societat de la Informació
143. Potenciació de la Societat de la Informació i el Coneixement com 

a eina de cohesió social i desenvolupament social i econòmic. Des EQUO

proposem: Fomentar la presència de dones en la formació en disciplines 

tecnològiques, lluitar contra l'esquerda digital, reduir les polítiques basades en 

la subvenció per comprar equips informàtics i reorientar -per invertir en la 

formació gratuïta de coneixements bàsics d'ús de noves tecnologies. 

Promovem un altre model d'accés a la xarxa, mitjançant la creació de xarxes 

sense fil (Wi-Fi) lliures i establir els mecanismes tècnics i legislatius necessaris 

perquè l'accés a la xarxa estigui garantit en situacions crítiques-alarma, 

excepció etc - de manera que depengui d'un organisme públic i no d'un 

operador privat la provisió del servei sota aquestes circumstàncies.

144. Suport al programari lliure, sobretot en l'àmbit de les 

administracions públiques. Les administracions públiques han d'anar 

adoptant solucions de programari lliure en els seus sistemes informàtics: 

l'estalvi de llicències, l'augment del cicle de vida dels equips, la llibertat 

d'elecció de proveïdor, la major transparència del programari i facilitat de 

propagació, a més del possible portabilitat a diferents idiomes, posicionen el 

programari lliure com una opció necessària per al desenvolupament de la nova 

Societat de la Informació i el Coneixement. Tot el programari desenvolupat o 

contractat per l'Administració ha d'estar disponible per al seu ús a través de 

llicències lliures.

145. Reforma del model de patents de programari. Proposem una 

reforma encaminada a l'eliminació del model de patents de programari ja que 

no compleixen el seu objectiu de premiar la innovació, sinó que la perjudiquen.

La propietat intel·lectual sobre el codi font ja està coberta per les lleis de 

copyright i les patents de programari són a la pràctica abstractes i arbitràries, 

44



el que impedeix saber si incompleix alguna en desenvolupar nou programari. 

En grans empreses fan servir les patents com a barrera d'entrada i deriven 

recursos d'innovació a litigis per incompliment, en què la quantitat de patents 

decideix qui guanya posant en desavantatge a les petites empreses.

146. Per unes noves tecnologies ecològiques, sostenibles, inclusives, 

obertes i segures. Promoure una etiqueta europea de "ordinador verd", que 

inclogui estàndards internacionals d'eficiència energètica com 80-PLUS i Energy

Star, una millora de la gestió de residus electrònics per part dels Punts Verds, 

que hauran d'estar preparats per recollir i tractar adequadament material 

electrònic segons sigui reutilitzable o no. Proposem l'obligatorietat legal 

d'informar que es poden retornar els aparells per al seu reciclatge en els punts 

de venda, i una campanya informativa promovent el reciclatge d'equips 

informàtics usats. Proposem un augment gradual dels anys de garantia de 

maquinari informàtic fins fixar la garantia mínima per a un ordinador en 6 

anys. Plantegem una proposta de suport institucional, amb l'objectiu d'optar a 

finançament europeu per a un programa "TIC per al Creixement Sostenible" 

per subvencionar iniciatives que, recolzant-se en l'ús de la Informàtica i les 

comunicacions, aconsegueixin resultats beneficiosos per al Medi Ambient.

147. La inclusió de les noves tecnologies en les administracions 

públiques: per unes administracions públiques eficaces, eficients, 

transparents i participatives. Les administracions públiques realitzaran 

procediments de contractació neutres pel que fa a les solucions tecnològiques 

requerides, no discriminant cap programari privatiu com passa en molts casos 

en l'actualitat. Les AAPP utilitzaran les TIC per facilitar la seva interacció amb 

els ciutadans, oferint els seus serveis en línia, seran receptives amb les 

opinions dels ciutadans sobre els serveis que reben i identificaran les 

oportunitats i possibilitats de les noves tecnologies sent una administració 

basada en serveis i no en procediments. Faran ús de la tecnologia per a ser 

proactives donant solució als assumptes a la ciutadania: avisant, renovant els 

seus documents, omplint els formularis amb les dades que ja té en el seu 
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poder, oferint alternatives.

148. Establiment d'un nou marc regulador que garanteixi la neutralitat

de la xarxa, la privacitat de les comunicacions i el lliure intercanvi 

d'informació, es configuri un ecosistema que sustenti un nou model de 

negoci per als continguts culturals i creatius. Apostem pel foment d'un 

nou marc que tingui en compte els drets del conjunt d'actors afectats, des dels

usuaris als creadors passant per les indústries culturals i els proveïdors de 

servei. Aquests proveïdors de servei o operadores hauran de garantir la 

neutralitat de la xarxa impedint que es puguin prioritzar el tràfic depenent 

d'algunes de les característiques d'aquest i en funció d'acords bilaterals amb 

proveïdors de contingut o altres actors. Rebutgem les mesures de tipus 

legislatiu i judicial que persegueixen limitar el lliure intercanvi d'informació 

entre particulars, tot i tractar d'arxius subjectes a drets d'autor i copyright, 

sempre que es faci sense ànim de lucre, directe o indirecte.

El valor de la gent gran
149. Desenvolupar les garanties constitucionals sobre la igualtat entre

persones en tots els seus cicles vitals, creant una base legal, que 

regula la utilització i percepció del factor "edat". A EQUO entenem que és

important avançar cap a la modificació dels nostres marcs regulatoris, perquè 

aquests ampliïn tots els punts que fan referència a la diversitat de les persones

per la inclusió de l'edat, amb aquesta paraula o al·lusions tipus "fins al final de 

la seva vida "," i la gent gran "o" amb independència a la seva edat ". A més es

considera rellevant revisar els criteris d'edat per subvencions, ajudes, 

determinades formacions etc. per ser un factor imprecís i discriminador.

150. Reforma de les pensions i activitat post-jubilació. Afavorir les 

mesures necessàries per seguir enfortint el fons públic de les pensions, 

desmuntant la llegenda sobre la necessitat de la inversió en plans privats i 

regulant la publicitat sobre aquells i denunciarem tot alarmisme sobre la 

solvència del nostre sistema públic, per promocionar els sistemes de 
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capitalització privats controlats pel sistema financer. Proposem que per les 

dones, s'estableixin mecanismes que permetin tenir en compte, a efectes de la

pensió futura dels períodes de gestació, criança i atenció a altres persones 

dependents com a treball social.

151. Defensa d'un Sistema Públic de Pensions que asseguri una vida 

digna per als majors. A EQUO defensem el sistema de pensions públic com 

un mecanisme de redistribució de la riquesa i d'assegurament d'una vida digna

per a la gent gran. Enfortirem el sistema contributiu i estudiarem 

complementar i enfortir econòmicament mitjançant impostos provinents de la 

fiscalitat verda, que promourem, per fer-lo més segur, amb millors pensions 

per a tots, amb major capacitat d'atendre situacions personals de buits de 

cotització, d'expulsió del mercat de treball i d'insuficiència d'anys cotitzats per 

la desocupació.

152. Augmentar els límits màxims de cotització i acostar la cotització 

als salaris reals. Amb caràcter general i obligatori la jubilació als 65 anys, 

molt especialment per a aquelles persones que hagin treballat en activitats 

manuals amb desgast físic. La prolongació del treball més enllà d'aquesta edat 

es farà amb caràcter voluntari i incentivant en aquest cas la pensió.

153. Disminució de les penalitzacions per anticipar la jubilació per 

acomiadament, expedients de regulació i altres situacions equivalents.

154. Assegurar la revaloració anual de totes les pensions segons l'IPC, 

augmentant més les pensions mínimes fins fer-les coincidir amb el salari mínim

interprofessional.

155. Augmentar els límits màxims de cotització i acostar la cotització als 

salaris reals.

156. Amb caràcter general i obligatori la jubilació als 65 anys, molt 

especialment per a aquelles persones que hagin treballat en activitats manuals

amb desgast físic. La prolongació del treball més enllà d'aquesta edat es farà 

amb caràcter voluntari i incentivant en aquest cas la pensió.
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157. Assegurar la revaloració anual de totes les pensions segons l'IPC, 

augmentant més les pensions mínimes fins fer-les coincidir amb el salari mínim

interprofessional.

158. Assistència proactiva, ajudes i subvencions per dret, habitatge, 

acompanyament. Aprofitar els censos per elaborar protocols de contacte 

personal i/o telefònic per informar i oferir serveis als possibles usufructuaris 

ajudes i subvencions, a més de resoldre dubtes sobre l'accés a elles. Fomentar 

la creació de les xarxes d'ajuda i cura veïnal i el transport i l'habitatge 

intergeneracional compartida. Completar i facilitar l'accés a bancs de temps i 

avalar amb fons públics les monedes alternatives que poden ser útils en 

aquesta gestió. Formació de cuidadors-gestors sobre la marxa en nuclis model 

que poden ser tutelats.

BLOC: Sostenibilitad Ambiental

Energia i canvi climàtic

Lluitar contra el canvi climàtic, reduir l'impacte dels nostres residus, pal·liar la 

pèrdua de biodiversitat, recuperar la vida agrària, mantenir i incrementar els 

espais naturals i els valors econòmics i paisatgístics del nostre territori, 

promoure unes ciutats més habitables i saludables, fer un ús eficient de les 

nostres aigües, i avançar cap a una nova ètica de la vida i el respecte pels 

animals, són necessitats socials imperioses per mantenir l'única condició de 

possibilitat que té la humanitat, el medi ambient per a la nostra generació i les 

generacions futures. L'acció política sostinguda per aconseguir aquests 

objectius és a més l'única manera viable de solucionar la crisi civilitzatòria en 

què vivim. Un conjunt de crisi econòmica, social i ambiental. Per això som 

EQUO i volem que tu també siguis EQUO.

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

En l'últim informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC), els 

experts apunten a una única solució possible contra el canvi climàtic: una 
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reducció dràstica dels nivells d'emissió de gasos d'efecte hivernacle en els 

països amb major responsabilitat, que al cas europeu hauria de ser un 40% 

per al 2020 respecte als nivells de 1990.

Un nou model energètic és una eina fonamental per lluitar contra el canvi 

climàtic i una font d'ocupació verda i de desenvolupament tecnològic. La 

política energètica ha de ser un vector central d'altres polítiques, com el 

transport, el consum o l'agricultura, amb l'objectiu d'aconseguir no només 

eficiència, sinó una reducció real en el consum d'energia.

La promulgació de la Llei d'Estalvi, Eficiència Energètica i Energies 

Renovables amb objectius escalonats fins Renovables 100% el 2030.

L'establiment d'un pla de R+D+I en l'àmbit nacional d'Energies Renovables, 

Estalvi i Eficiència Energètica.

La implementació d'un Pla de tancament de les Centrals Nuclears, 

energia nuclear 0 en 2020. Moratòria de cementiris nuclears fins 

començar la implementació del tancament.

L'adaptació de la Llei de Propietat Horitzontal, amb termini per al 

desenvolupament d'ordenances municipals que facilitin la 

implementació d'energies renovables i sistemes d'estalvi i eficiència 

energètica en les comunitats de propietaris.

159. L'eliminació progressiva de totes les subvencions, directes i 

indirectes, als combustibles fòssils i l'energia nuclear, així com a tots els

equipaments i usos ineficients de l'energia.

160. Proposem una Llei de Canvi Climàtic amb objectius de reducció 

d'emissions més ambiciosos que el Protocol de Kyoto.

Tal com es reflecteix en l'epígraf corresponent de les nostres propostes en 

matèria econòmica, EQUO impulsarà un Pla Nacional de Rehabilitació 

Energètica d'edificacions.

161. Prohibició de les prospeccions de petroli al litoral, tant per a la 

investigació com per a l'extracció.

162. Incentivar els abocadors naturals per a la captura de CO2.

163. Garantir la generació energètica i l'adquisició d'energia renovable
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als petits generadors a preu taxat pel govern.

Aire
La majoria de les nostres grans ciutats, pobles i àrees metropolitanes, pateixen

freqüents episodis de contaminació atmosfèrica, EQUO vol apostar per la salut 

de les persones, per disminuir la taxa de malalties cardiovasculars i 

respiratòries, d'asma i de morts de causa difusa conseqüència de la mala 

qualitat de l'aire que respirem. A més, les polítiques actives que planteja EQUO

disminueixen nostre despesa sanitària i aconsegueixen una sanitat més 

eficient.

164. Enfortiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, donant 

caràcter legal i obligatori als Plans d'Acció de reducció de la contaminació 

adoptats per les comunitats autònomes i municipis.

165. Llei d'aplicació del Principi de Precaució i el principi de mínima 

emissió Tècnicament Possible en matèria de contaminació 

electromagnètica, fixació de distàncies de seguretat a les zones residencials i

el control restrictiu del desplegament d'infraestructures elèctriques i de 

telecomunicacions.

166. Restauració forestal dels marges de les grans vies de circulació 

de vehicles de motor, especialment els de les zones més contaminades.

Mobilitat
El model de transport i mobilitat urbà i interurbà està basat en infraestructures

per als vehicles que consumeixen combustibles fòssils, i una de les principals 

fonts d'emissions i de contaminació, causant més soroll i malestar ciutadà 

permanent. EQUO aposta per la mobilitat sostenible perquè lluita contra el 

canvi climàtic, perquè és socialment justa i econòmicament eficient, i sobretot 

perquè quan invertim un euro en autobusos, tramvies, trens i bicicletes no ho 

invertim en gasolina, generem ocupació aquí i no enviem el nostre capital als 

monopolis de l'energia bruta.
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167. Una Llei de Foment de la Mobilitat Sostenible que estableixi la 

planificació de la mobilitat a nivell metropolità, urbà i d'empresa.

168. Promoure la inversió pública per a l'execució de xarxes de 

transport públic de rodalies a les àrees metropolitanes i moratòria en 

la dotació econòmica per a la construcció de circumval·lacions per a 

vehicles de motor.

169. Revisió del PEIT (Pla Estratègic d'Infraestructures i Transport) 

amb moratòria a les inversions en autovies, AVE, aeroports i grans 

infraestructures portuàries, i impuls del ferrocarril convencional de 

passatgers i mercaderies i del transport marítim de cabotatge.

170. Elaboració d'un Pla de Transició del transport per carretera al 

transport de passatgers i mercaderies interurbà per ferrocarril.

171. Foment de l'electrificació del transport, amb procedència 

energètica de fonts renovables.

172. Propostes mobilitat:

Cotxe privat

Mesures per desincentivar l'ús del vehicle privat quan hi hagi alternatives:

• Zona Verda més cara

• Menys carrils per a cotxes a les vies urbanes

• Park & ride a les grans connexions a transport públic

Tornar a la limitació de 80 km / ha les zones pròximes a la ciutat

Eliminació progressiva dels peatges. Fi a les pròrrogues de concessions de 

peatges

Autobús

• Augmentar el número de carrils bus i fer complir el seu ús adequat (no 

cotxes privats). Redissenyar totes les línies en conjunt per aconseguir itineraris

rectes, ràpids i ben connectats entre si. Reordenar línies i parades d'autobús 

per aconseguir que tots els ciutadans tinguin accés al transport públic a menys

de 5 minuts de casa.

Bicicleta
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• Traçar molts nous recorreguts de carril bici urbans i connectar-los entre 

si i amb les grans zones verdes i l'anell verd de Barcelona

• Col·locar de manera massiva aparcabicis a tota la ciutat

• Crear rutes verdes amb carril bici

• Recuperar el Bicing a baix preu

A peu

• Designar noves àrees de vianants i d'accés reduït a cotxes (pe: només 

veïns i càrrega i descàrrega)

• Crear rutes vianants connectades a anells verds que connectin amb 

zones verdes

Tren

• Revisar la política de tarifes per incentivar l'ús del tren

• Crear 4 vies d'accés a les entrades a Barcelona

• Optimitzar el funcionament dels trens de rodalies

• Deixar de construir línies d'AVE i reprendre el TALGO

• Recuperar línies deficitàries

• Millorar els intercanviadors per fer transbordaments en temps mínim

• Tramvia

• Connectar els dos trams del tramvia per travessar tota la Diagonal

• Urbanisme

• Implementar les superilles: es permet el trànsit ràpid en vies cada 

situades aprox. Cada 400 m, formant quadrats, per creuar la ciutat de forma 

fluida, i totes les vies internes a aquests quadrats de vies ràpides seran 

vianants, de trànsit restringit o de limitació de 10 km / h com a molt

Tarifes

• Reducció de les tarifes de transport públic i revisió de la gestió de les 

empreses de transport públic per millorar eficiència i rebaixar despeses

• Pujar el preu del Àrea Verda a Barcelona per tornar a finançar el Bicing i 

altres iniciatives com carrils bici i els punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Vehicles elèctrics
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• Facilitar els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en aparcaments 

públics i privats i al carrer i gasolineres

• Fomentar la bicicleta elèctrica compartida (estil Bicing)

Agroecologia i recursos humans
Catalunya té un gran potencial agrari i marí, si respectem els cicles naturals, 

no ho enverinem ni ho esgotem, apostem per les relacions comercials de 

proximitat i pels intercanvis de quilòmetre zero, crearem una xarxa econòmica 

independent dels mercats especulatius i saludable per al paisatge, el medi 

ambient i la natura viva. Les generacions futures ens ho agrairan. A més 

l'agroecologia, la pesca i el consum sostenible són uns dels principals jaciments

d'ocupació.

173. Llei de Desenvolupament de l'Agroecologia i de producció agrària.

Promoure una Llei de Pesca Sostenible que asseguri el futur del sector 

pesquer català tal com es detalla al Bloc d’Economia i Societat.

174. Apostar pel món rural defensant una nova política agrària 

comuna (PAC) basada en la biodiversitat, la producció i el comerç locals, la 

producció extensiva i la sobirania alimentària.

175. Impulsar una llei de foment del comerç de proximitat i els 

intercanvis de quilòmetre zero.

176. Implantació dels "pagaments per serveis ambientals" (PSA) al 

món rural.

177. Establiment d'un sistema de control i garantia de preus justos i 

regulació dels moviments de caràcter especulatiu-financer amb productes 

alimentaris.

178. Promoure la protecció del patrimoni agrari.

179. Pla de foment de l'ocupació verd en el medi rural, especialment 

dirigit a joves i dones.

180. Foment de les indústries agroalimentàries artesanals que 

promoguin la producció ecològica, els usos tradicionals i les varietats 
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autòctones.

181. Prohibir el cultiu de transgènics (OMG) i exigirà un correcte 

etiquetatge i traçabilitat de cada ingredient dels productes alimentaris.

Aigua
L'aigua és la sang de la terra, la Directiva marc de l'aigua (DMA) és una eina 

fonamental fins ara infrautilitzada, però la seva adequada posada en marxa 

requereix de reformes institucionals significatives en l'administració d'aigües. 

S'ha de posar en marxa una política d'aigua que prioritzi les mesures 

necessàries per a la bona conservació dels rius, aiguamolls i aqüífers, amb 

inversions en depuració, i fre i reducció de la demanda d'aigua per a regadiu. 

També resulta essencial, tenir organismes de conca dedicats a aquest fi que 

siguin lliures de pressions sectorials, millorant la participació pública. Només 

així es pot fer sostenible l'ús d'un bé públic bàsic per a la vida, com és l'aigua.

A més de les mesures proposades, EQUO considera que l'aigua s'ha de 

gestionar des de la demanda, incrementant l'eficàcia en la seva utilització i 

primant els usos socials i ambientals sobre els productius. Per tot això 

proposem:

182. Pla de Cloenda per al tancament en quatre anys dels pous 

il·legals que hi ha a la nostre terra.

183. Abandonament definitiu de la construcció de grans 

embassaments i transvasaments.

184. Revisió de les concessions d'explotació de les hidroelèctriques. 

Compliment de les sentències judicials fermes contra les obres hidràuliques 

que no hagin superat l'aprovació d'impacte ambiental. Implementació d'un 

cànon d'ús de l'aigua a les hidroelèctriques.

185. Implementar la normativa de sistemes de drenatge sostenibles 

per les aigües pluvials.

186. Prohibició de la privatització dels proveïments urbans i els 

sistemes de sanejament.

187. Eliminació de les construccions existents en els llits dels rius, 
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promovent una restauració de riberes amb criteris ecològics.

188. Trasllat a la legislació autonòmica de la Directiva marc de l'aigua.

189. Fixació d'un preu real de l'aigua, que reflecteixi els costos del 

cicle integral de l'aigua. Estratègia sostenible del regadiu i aplicació correcta

de la Llei del Aigües amb l'objectiu d'aconseguir un ús més sostenible i social 

de l'aigua. Compliment de la directiva marc de l'aigua.

190. Implementar un sistema de tarificació urbana de l'aigua més just 

i econòmicament viable. Aquest sistema tindrà tres blocs de tarificació:

• El Bloc 1) amb subsidi del 100% d'uns 2 metres cúbics 

trimestrals per persona.

• Bloc 2, amb tarifa assequible de fins a 9 metres cúbics 

trimestrals per persona.

• Bloc 3 amb una tarifa alta per incentivar l'estalvi a partir d'un

consum de 9 metres cúbics trimestrals per persona.

191. Incorporar al nostre sistema legislatiu els principis de la nova 

cultura de l'aigua.

192. Reforma de la Llei d'aigües que asseguri la unitat de gestió de les

conques hidrogràfiques mitjançant l'adequada harmonització de les 

competències estatals i autonòmiques.

Territori i biodiversitat
EQUO defensa la detenció de la pèrdua de Biodiversitat abans del 2020. Per 

això, es donarà suport a la creació de l'Agència de Parcs Nacionals i 

Biodiversitat, d'un Inventari Nacional de la Biodiversitat i la aprovació dels 

plans sectorials del Pla estratègic estatal de Patrimoni Natural i Biodiversitat.

Fa temps que en la nostra democràcia la política real va deixar de ser l'espai 

eteri on les idees sobre la societat es confronten, per convertir-se en el lloc on 

es protegeixen els negocis. El progrés humà, avui que tenim els millors mitjans

tecnològics per utilitzar-los a favor del benefici comú, és entès com allò que 

afavoreix el consum de béns materials i immaterials sense límit. Els indicadors 
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econòmics que manegen les nostres classes dirigents al·ludeixen en tot cas a 

la quantitat de riquesa produïda, acumulada i consumida, mentre abandonen 

les apreciacions sobre eficiència i qualitat del procés productiu, i ignoren la 

degeneració induïda pel model de desenvolupament.

Les nostres ciutats no absorbeixen ni generen població suficient per justificar 

l'enorme demanda de sòl urbà. Creixen per créixer. S'abandonen els centres 

històrics i s'utilitza el bé immobiliari com a inversió segura de capital. La 

modificació de l'ús del sòl genera plusvàlues que repercuteixen en els ingressos

municipals, però que requereixen inversions i estructures de serveis cada 

vegada més cares. La dependència financera dels ajuntaments del sector de la 

construcció anteposa els interessos sectorials als interessos ciutadans.

Per això EQUO vol canviar aquest dramàtic panorama amb les següents 

mesures:

193. Donar suport a la xarxa de Reserves de la Biosfera i promoure la 

correcta implantació de la xarxa Natura 2000 (plans de gestió, 

declaració de ZEC-Zona d'Especial Conservació-i finançament).

194. Aplicar, dotar i vigilar el compliment de la Llei de Costes.

195. Complir amb els compromisos de protecció del medi marí, 

completant la Xarxa Natura 2000 marina i la Xarxa d'Àrees Marines 

Protegides fins a arribar, com a mínim, el 10% de la superfície dels nostres 

mars abans del 2020. Es protegiran suficientment les costes i mars i es reduirà

el risc d'abocaments en els mateixos.

196. Es promourà una adequada gestió, protecció i restauració dels 

boscos, així com una adequada compra responsable de productes 

forestals. Impuls a la certificació forestal FSC (Forest Stewardship Council) 

que assegura que els productes forestals utilitzats provenen de fonts 

verificades i collides de manera responsable.

197. Aplicació de polítiques d'incendis forestals basades en la 

prevenció sostenible.

198. EQUO proposa s'aprovi una nova legislació sobre el reciclatge i 

aprofitament de les infraestructures i edificacions urbanes, que seria 
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el marc per a les reformes següents:

• nova legislació de revitalització de les ciutats que limitaria la 

construcció de grans centres comercials,

• reforma de la legislació d'habitatge i rehabilitació, reenfocada a cap

a l'aprofitament de l'estoc edificat i a l'eficiència energètica, revisió 

del Codi Tècnic d'Edificació, reforçant les exigències d'aïllaments i 

ventilació natural,

• i un nou Codi Tècnic de la Urbanització amb exigències ambientals, 

energètiques, constructives sobre les diferents xarxes urbanes.

199. Impuls de la desvinculació entre camps de golf i edificacions.

200. Revisió de la legislació del sòl i ordenació del territori amb 

paràmetres sostenibles. Aprovació del Reglament de la Llei del Sòl, que 

milloraré els actuals informes de sostenibilitat ambiental, i fomentar un 

urbanisme més participatiu, on la requalificació de nous terrenys urbanitzables 

es vincularia a les necessitats reals de sòl, afavorint també una mobilitat 

sostenible.

201. Incrementar els mitjans de vigilància i inspecció en l'ús de verins 

i altres mitjans no selectius de caça il·legal. Aplicar polítiques preventives 

i d'educació a caçadors i ramaders, i conscienciar els jutges i tribunals perquè 

dictin sentències adequades a la problemàtica real.

202. Es fomentaran els plans d'ordenació del territori, integrant els 

recursos naturals amb el desenvolupament rural, la connectivitat, la 

sostenibilitat costanera i el patrimoni cultural.

PROPOSTES EN POLÍTICA D'HABITATGE AMB REPERCUSSIÓ 

ECONÒMICA

203. Elaboració d'un cens d'habitatges en desús per saber, juntament amb la 

perspectiva d'habitatges de nova construcció (actius immobiliaris del Banc 

Dolent), la bossa d'habitatge potencial en el mercat. Aquest cens a banda 

d'oferir llocs treball(la majoria temporal), reforça la lluita contra l'especulació 

immobiliària.
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204. Potenciar el lloguer:

- Utilització dels actius immobiliaris del Banc Dolent (banc nacionalitzat) pel 

lloguer social.

- Creació/potenciació de les agencies d'habitatge municipals.

- posar sostres circumstancials als preus de lloguer (en funció del diferencial de

renda entre llogater i inquilí, preu de lloguer en funció del nombre de 

propietats del llogueter,...).

- promoure lloguers d'alta durada (30 anys) i limitar les hipoteques personals a

períodes de temps curts (5 anys).

205. Potenciar la Rehabilitació:

- borsa municipal  de tècnics qualificats, especialistes, obrers,... oferta de 

suport administratiu i econòmic si es compleixen criteris de seguretat, 

cooperatius, amb finalitats social/veïnals, i d'estalvi energètic/ecològics. (se 

n'exclourien implícitament rehabilitacions per a usos turístics o lucratius ).

- a pobles i al món rural afavorir planejaments de rehabilitació i regeneració 

del teixit construït i econòmic enfront dels planejaments de creixement 

urbanístic que fan desaparèixer zones agrícoles o ramaderes i provoquen 

l'abandonament o no intervenció dels nuclis antics (creant una contradicció 

entre disminució de llocs de feina i augment de població alhora que augment 

de sol urbanitzat i índex d'habitatge en desús).

206. Potenciar cooperatives d'habitatges:

◦ Ajut a les cooperatives d'habitatge per a rehabilitació

◦ Oferir solars del Banc Dolent a cooperatives d'habitatges.

◦ Modificar normes urbanístiques i d'habitabilitat per promoure la vida 

cooperativa i l'estalvi energètic (potenciar edificis amb serveis comuns com 

bugaderia i safareig, cuines comunitàries, menjadors comunitaris, 

tecnologia...).

◦ Modificació de llei de comunitat de veïns en cooperativa de veïns 

generant una major implicació social en la gestió del parc construit.

58



Producció neta, contaminació i residus
EQUO creu imprescindible minimitzar la producció de residus ja que això 

minimitza les conseqüències negatives per al medi ambient. Cada persona dels

anomenats països industrialitzats genera de mitjana 1 kg d'escombraries al dia

que va a parar a abocadors i incineradores. Els abocadors ocupen molt terreny 

i poden contaminar els sòls i les aigües, i les incineradores emeten 

contaminants atmosfèrics, produeixen escòries i cendres molt tòxiques. La 

prioritat ha de ser la creació sostenible de productes de múltiples usos i de 

llarga vida, la utilització de materials no tòxics, biodegradables, reciclats i 

reciclables, l'estalvi de recursos naturals i energia o la reducció de les 

pràctiques contaminants i l'aposta pel reciclatge de la matèria orgànica per fer 

compost.

Encara que ja ens hem referit a alguna d'aquestes mesures en altres parts del 

programa, volem assegurar la inclusió d'aquestes propostes, no només des de 

l'àmbit de la salut, sinó també des de l'enfortiment dels serveis públics i la 

sensibilització ciutadana. Per això, recordem que EQUO apostarà per:

Una Llei Marc de Recollida Selectiva de Residus, basada en la 

jerarquització de les quatre Rs (Reduir, Reutilitzar, Reparar i Reciclar),

207. El tancament progressiu de les incineradores fins a la seva 

prohibició total el 2016 i de la coincineració de residus perillosos en 

cimenteres.

208. Una nova Llei d'envasos, que fomenti la reutilització amb 

implicacions fiscals basades en els principis de la ecofiscalidad amb 

incentius i gravàmens.

209. Addicionalment, i d'acord amb les propostes contingudes en els epígrafs 

de salut i consum, EQUO enfortirà l'educació ambiental de la ciutadania i 

així com el desenvolupament de marcs normatius tendents al foment 

del reciclatge i la separació.

210. Foment dels processos de biometanització, com una alternativa 

per a les incineradores.

211. Estratègia global per a la producció neta, restringint l'ús de les 
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substàncies més preocupants a través d'una normativa. Revisió de la Llei de 

Qualitat Ambiental.

212. Revisió de les concessions mineres.

213. Normativa exigent sobre ecodisseny de productes, impulsant la 

investigació i innovació d'aquests productes.

214. Prohibició de l'ús de materials de construcció que continguin 

substàncies tòxiques i perilloses.

215. Es vigilarà la inclusió de criteris ecològics i socials en la transposició a 

l'àmbit autonòmic en la Llei de Contractes de l'Estat.

Drets dels animals
Els éssers humans tenim obligacions envers els animals, ampliant el cercle de 

solidaritat ampliant el cercle de solidaritat i compassió cap a tots els éssers 

vius i rebutjant totes les formes de patiment superflu. Des EQUO treballarem 

per impedir legalment la seva maltractament assegurant la posada en marxa 

de:

Iniciatives legislatives fiscals per promoure la defensa animal.

216. Aplicació de les directives europees sobre protecció i benestar animal.

217. Elaboració d'una Llei Marc de Protecció.

218. Reforma del Codi Penal per endurir les penes per maltractament animal.

219. Creació de la figura del "Defensor dels animals".

220. Impost sobre la compra d'animals domèstics per potenciar l'adopció.

221. Beneficis fiscals a les empreses que, sent de sectors econòmics en els 

que actualment s'usen productes d'origen animal o experimenten amb animals,

i sempre que hi hagi alternatives que redueixin l'ús de productes d'origen 

animal i cessin en l'experimentació amb animals.

Mesures de protecció i control estricte del comerç d'animals de 

companyia i exòtics.

222. Foment de l'esterilització mitjançant campanyes en tot el territori.

223. No a la pèrdua de condició d'animals domèstics a aquells abandonats.
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224. Possibilitar que els animals de companyia puguin accedir al transport 

públic.

225. Agreujament de les penes per tràfic il·legal d'animals.

226. Avançar en una legislació que restringeixi el comerç d'espècies exòtiques.

227. Prohibició de la venda ambulant i permís de cria només a criadors 

homologats.

Conservació de la fauna silvestre i el seu hàbitat.

228. Augment de la superfície dedicada a reserves o refugis naturals.

229. Protecció del cabal ecològic dels corrents fluvials.

230. Aplicació rigorosa de la legislació per evitar la caça no selectiva.

231. Prohibició de la tinença d'dules i de la caça amb dules i llebrers.

232. Recuperació de canyets per a l'alimentació d'aus carronyaires.

233. Prohibició total i en tot el territori nacional de la caça de llops.

Iniciatives per promoure el respecte cap a la dignitat animal.

234. Desaparició de tota tradició popular i festes on es maltractin animals.

235. Promoció d'iniciatives normatives per eliminar el sofriment i la degradació

dels animals en tots els espectacles.

236. Elaboració d'una Llei de Grans Simis que reguli els seus drets elementals.

237. Suport al Projecte "Cetaci Lliure" i fi a la construcció de nous delfinaris.

238. Eliminació de les declaracions de Bé d'Interès Cultural o Bé d'Interès 

Turístic per tot espectacle on es maltractin animals.

239. Millores de les condicions de vida dels animals de granja i laboratori.

240. Promoció de mètodes alternatius a l'experimentació amb animals.

241. Etiquetatge obligatori dels aliments, productes testats en animals.

242. Compliment de la normativa europea existent sobre benestar animal.

243. Informació sobre la realitat de la indústria pelletera i el sofriment que 

implica.

244. Educació i sensibilització social amb l'objectiu "violència 0" contra 

humans i altres animals.

245. Sensibilització ciutadana per aconseguir evitar que els animals siguin 

considerats mers béns i serveis.
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246. Elaboració i desenvolupament d'un Pla Educatiu, de primària a la 

Universitat basat en la No Violència, tant cap a humans com als animals.

247. Difusió de programes en ràdios i televisions públiques dedicats a la 

divulgació de temes animalistes.

248. Difusió dels avantatges d'una dieta vegetariana, menys dependent dels 

aliments d'origen animal, segons les recomanacions de UNEP (Programa de 

Nacions Unides sobre Medi Ambient).

249. Dret a escollir menú sense ingredients d'origen animal o en tot cas amb 

baix contingut de productes d'origen animal, en institucions públiques.
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