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Més	
  societat,	
  millor	
  govern	
  
En aquest document el Partit Popular presenta algunes de les principals propostes
que configuren el nostre compromís amb la societat espanyola. Sabem que no serà
fàcil, que no hi ha dreceres, però estem preparats i tenim l’ambició, el coratge i la
capacitat de treball per avançar des de ja cap a l’Espanya que tots necessitem.
L’agenda de reformes del Partit Popular és l’instrument pel canvi que Espanya
necessita, i aquesta agenda, que constitueix el nucli del nostre programa electoral,
s’estructura entorn de sis eixos fonamentals.
•

•
•

•
•

•

El creixement econòmic i la generació d’ocupació. Hem de posar les bases
d’una economia més competitiva per recuperar la confiança i tornar a fer
d’Espanya el millor lloc per invertir i crear ocupació.
La millora de l’educació. Aquesta és la clau d’una societat d’oportunitats. No
ens podem resignar a donar per perdudes generacions d’espanyols.
La garantia de la societat del benestar i de la protecció social, mitjançant les
reformes que assegurin les prestacions a les futures generacions. Sanitat i
educació per a tots són la nostra prioritat.
La reforma i la modernització del sector públic sota els principis d’austeritat,
transparència i eficàcia.
L’enfortiment institucional i la regeneració política. Necessitem institucions
fiables, previsibles, tornar a respectar la llei i la seguretat jurídica.
La projecció exterior del nostre país, tornar a ser fiables i creïbles al món.
Hem d’aprofitar les oportunitats de la globalització per a la nostra societat.

El programa que el Partit Popular ofereix als espanyols és un programa seriós i
creïble, un programa realista i ambiciós per tornar a créixer i per fer que Espanya
torni a ser un país pròsper i fort. Amb aquest programa derrotarem la crisi, amb ell
obrirem de debò el govern als ciutadans i amb ell durem a terme reformes
duradores.
Més societat i millor govern és al que hem d’aspirar. És el que Espanya necessita.
Espanya té futur. Els espanyols tenen la solució. I per això els demanem un mandat
reformista i els convoquem a un gran projecte integrador de recuperació econòmica,
regeneració institucional i prestigi internacional.
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Estabilitat	
  i	
  reformes	
  per	
  a	
  
l’ocupació	
  
	
  
El Partit Popular ofereix un projecte il·lusionant en el qual la generació d’ocupació i
d’oportunitats, l’equitat, la mobilitat social i el compromís amb el benestar seran els
elements clau per poder afrontar junts, i amb garanties d’èxit, les imprescindibles
reformes econòmiques que Espanya necessita per recuperar la senda de la
prosperitat.
L’economia espanyola necessita un horitzó de certesa. El nostre projecte confia en
les possibilitats de la societat espanyola, que sempre ha donat el millor d’ella
mateixa quan ha estat cridada a grans tasques en comú.
Donarem el protagonisme a la societat per alliberar el seu potencial. La creació
d’ocupació serà la clau perquè tots els ciutadans puguin fer-se amos del seu propi
futur i dels nous espais de llibertat.
El Partit Popular ofereix una política econòmica que permetrà als espanyols estar
en condicions de competir amb èxit a l’economia global del coneixement.
Ens comprometem a assumir plenament i a complir amb exemplaritat els
compromisos d’estabilitat amb la resta de socis de la moneda única. Només així
Espanya podrà recuperar la màxima qualitat creditícia i els emprenedors espanyols
podran accedir al finançament en condicions comparables a les de les nacions més
pròsperes i creïbles d’Europa. Espanya i l’euro seran de nou la millor plataforma
perquè empreses i treballadors es projectin al món amb confiança i estiguin
protegits per un marc institucional segur i fiable.
Estabilitat i reformes constituiran les bases d’un nou model econòmic que afavorirà
la reassignació eficient de recursos productius entre empreses i sectors, facilitant la
recerca de noves oportunitats per part d’emprenedors i treballadors.
La recuperació del potencial de creixement de l’economia espanyola, mitjançant
una completa agenda de reformes que modifiqui les estructures econòmiques del
país, serà la tasca prioritària d’un nou projecte polític compromès amb el benestar.
Créixer més, i fer-ho sense desequilibris, ens permetrà millorar les expectatives de
futur, generar confiança i impulsar un cicle virtuós de creixement i ocupació. Això és
el que necessiten els espanyols, sobretot la generació de joves que avui estan
expulsats del mercat de treball.
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1.1.

Espanya, competitiva en l’euro

01. Presentarem

un pla complet i coherent de reformes estructurals per a
l’estabilitat pressupostària, el sanejament del sector financer, la liberalització
de l’economia, la reforma laboral i l’impuls de la competitivitat.
Proporcionarem un marc de claredat i certesa amb objectius, mitjans i
accions que permetin l’èxit d’Espanya en l’euro.

02. Durem a terme en el primer any de legislatura una revisió generalitzada de
la despesa per al conjunt de l’administració, de manera que es puguin
establir prioritats dins de la política general d’austeritat i evitar solapaments.

03. Fixarem

un marc legal i institucional específic per garantir la unitat del
mercat que estableixi els seus principis rectors, àmbits d’aplicació i els
mecanismes interterritorials de solució de conflictes per assegurar la llibertat
econòmica, fomentar la competència i garantir la igualtat en l’accés als béns
i serveis a tota Espanya.

04. Desenvoluparem un pla general de marca Espanya que posi al servei dels
exportadors i inversors la imatge d’un país d’excel·lència en tots els àmbits.

1.2.

Els comptes públics, en ordre

05. Promourem

una nou llei orgànica d’estabilitat pressupostària pel
desenvolupament de la recent reforma constitucional. Establirem en la llei
els mecanismes de participació del Consell de Política Fiscal i Financera.
Precisarem els procediments de distribució dels límits de dèficit i deute entre
les diferents administracions, els supòsits excepcionals, la forma i el termini
de correcció de les desviacions, i les responsabilitats derivades dels seus
incompliments.

06. Durem

a terme un pla d’austeritat que comprometrà al conjunt de les
administracions, eliminarà despeses supèrflues i duplicitats, i introduirà
incentius a l’eficiència. Racionalitzarem i, eventualment, suprimirem aquells
organismes, ens públics i entitats instrumentals les funcions de les quals
pugui assumir l’administració sense perjudici de la tasca que desenvolupin.
Fomentarem una política integral de gestió del patrimoni immobiliari i els
lloguers de totes les administracions.

07. Reforçarem

les responsabilitats i sancions als gestors públics que
incompleixin les regles d’estabilitat pressupostària.

1.3.
Crèdit
recuperació

per

finançar

la

08. Culminarem

el sanejament i la reestructuració del sistema financer.
Facilitarem la gestió activa del patrimoni danyat de les entitats financeres
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que ho necessitin. La posada en el mercat d'aquest patrimoni es farà amb
criteris de transparència, concurrència i supervisió independent.

09. Potenciarem

el desenvolupament dels mecanismes no bancaris de
finançament empresarial. Impulsarem el desenvolupament dels mercats de
capitals mitjançant la modernització i major eficiència de les seves
infraestructures i del foment de l’estalvi a llarg termini i previsional.
Fomentarem el desenvolupament dels mecanismes de participació en el
capital empresarial com àngels inversors, capital llavor o capital d’inversió.

1.4.
Ocupació segura i flexible per a
tothom

10. Posarem

en marxa una reforma integral del mercat de treball que doni
resposta al drama social sense precedents que representa un país amb cinc
milions d’aturats. Aquesta reforma integral suposarà un canvi coherent i
coordinat de la contractació, la negociació col·lectiva, el sistema de les
relacions laborals, la formació orientada a l'ocupació i la mediació.

11. Simplificarem la tipologia de contractes laborals per reduir la temporalitat i

donar expectatives d’estabilitat, flexibilitat i seguretat a tots els treballadors i
empreses.

12. Reformarem

l’estructura i els continguts de la negociació col·lectiva de
manera que cada matèria es negociï en un àmbit territorial o sectorial òptim
per tal d’assegurar la competitivitat econòmica, la sostenibilitat de l’ocupació
i la unitat de mercat. Tindran prevalença en qüestions salarials i condicions
de treball els convenis o acords d’empresa que pactin els empresaris i els
treballadors.

1.5.
Més
emprenedors
creació d’ocupació

per

a

la

13. Modificarem, d’acord amb la normativa europea, el règim de l’IVA perquè

autònoms i pimes no hagin de pagar l’impost fins que efectivament s’hagi
efectuat el cobrament de les factures corresponents. Articularem un
mecanisme àgil i efectiu per compensar els deutes tributaris de pimes i
autònoms amb les quantitats que tinguin reconegudes i pendents de
cobrament per part de la pròpia administració.

14. Impulsarem

una nova llei pel suport als emprenedors que afavoreixi les
noves iniciatives empresarials i el desenvolupament de l’activitat de pimes i
autònoms.

15. Aprovarem

un suport fiscal, per un import de 3.000 euros, per a la
contractació del primer treballador que no tingui la condició de soci d’una
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empresa de nova creació. Bonificarem les cotitzacions socials pels
autònoms empresaris que contractin el seu primer treballador no soci.

1.6.
Reforma fiscal per al creixement
i l’equitat

16. Modernitzarem l’impost sobre la renda amb l’objectiu d’afavorir l’estalvi, la
inversió i l’ocupació. Fomentarem fiscalment l’estalvi a llarg termini
mitjançant la creació d’una nova deducció en l’IRPF per l’increment anual de
l’estalvi, que inclogui l’adquisició d’habitatge habitual. Millorarem la tributació
de les prestacions dels plans de pensions. Elevarem els mínims familiars en
l’IRPF adaptant-los millor a les circumstàncies dels contribuents,
especialment en relació amb les famílies nombroses.

17. En l’impost de societats generalitzarem l’aplicació a les empreses de reduïda

dimensió el tipus impositiu del 20 per cent; estendrem l’àmbit d’aplicació del
tipus del 25 per cent. Simplificarem el sistema de deduccions.

1.7.
Energia de qualitat per impulsar
l’economia

18. Desenvoluparem una política energètica que garanteixi el subministrament,
la competitivitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental.
Comptarem amb un mix energètic equilibrat que tingui en consideració totes
les fonts d’energia existents i les capacitats disponibles.

19. Fomentarem

el desenvolupament i el desplegament de les xarxes
elèctriques intel·ligents i dels dispositius domèstics que permetin la gestió
voluntària de la demanda a través del subministrament d’informació en
temps real sobre els consums.

1.8.

Innovació per a l’ocupació

20. Actualitzarem l’estructura d’incentius fiscals que potenciïn la inversió en R+D

empresarial, amb atenció preferent a les empreses emergents, les pimes
innovadores i els sectors prioritaris com a salut, energia i transport, segons
les millors pràctiques europees. Impulsarem el mecenatge.

21. Reforçarem

el marc legal per a la protecció de la propietat intel·lectual i

industrial.

22. Recolzarem decididament els centres tecnològics, els centres de suport a la

innovació tecnològica i els parcs científics i tecnològics per a la millora de la
competitivitat de les empreses, potenciant la generació de coneixement
tecnològic, realitzant activitats de R+D+I i desenvolupant la seva aplicació.
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Restablirem els programes específics orientats a la R+D estratègica, la
cooperació entre centres i la participació en programes europeus.

1.9.
Noves
tecnologies
modernització

per

a

la

23. Suprimirem el cànon digital i el substituirem per nous models de gestió i
retribució de la propietat intel·lectual més justs i equitatius, basats en l’ús
efectiu de les obres.

24. Impulsarem

l'extensió de les xarxes de nova generació, tant fixes com
mòbils, i el desenvolupament de nous serveis basats en elles. Promourem
l’eliminació de barreres normatives i administratives al desplegament
d'aquestes infraestructures.

1.10. Les
infraestructures
necessitem

que

25. Desenvoluparem

noves plataformes de connexió i intercanvi modal i
portarem a terme la connexió dels ports d’interès general als corredors
multimodals i, en particular, dels ports que formin part de les autopistes del
mar als corredors ferroviaris de mercaderies. L'objectiu és que els ports
espanyols es converteixin en veritables centres logístics intermodals de
projecció internacional. Promourem el desenvolupament d'una xarxa d'alta
velocitat moderna, sostenible i eficient, i afavorirem la seva connexió amb la
xarxa aeroportuària.

26. Regularem l’obligació de totes les administracions d'actuar per emprendre la

supressió dels punts negres i en aquells trams identificats com
a
concentració d'accidents. Reforçarem la seguretat activa i passiva de
vianants, ciclistes i motoristes a la nostra xarxa viària, millorant la
senyalització i estenent la implantació de barreres protectores adequades.

1.11. Política
d’habitatge
creixement i la cohesió

pel

27. Aplicarem

a la compravenda d’habitatges habituals, de forma transitòria,
l'IVA superreduït. Actualitzarem la deducció per adquisició d’habitatge en
l'IRPF.

28. Reformarem la llei concursal per introduir en els procediments d'insolvència

de les persones físiques, amb les degudes garanties per tal d’evitar
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comportaments abusius, mecanismes d'alliberament dels deutors després
de l'execució del patrimoni embargable.

29. Promourem que els plans d'habitatge en lloguer es concentrin en aquells
que tenen majors dificultats per a l'accés a l'habitatge, tenint en compte
criteris objectius com la renda per càpita de la llar. Impulsarem els
programes d'arrendament bonificat amb una opció a compra quan es deixin
de complir els criteris d’accés al lloguer subvencionat.

1.12. Espanya,
mundial

potència

turística

30. Presentarem un pla integral de turisme integral, que valori el sector com a

prioritari, millori la seva fiscalitat i desenvolupi polítiques transversals entre
tots els ministeris implicats en el sector. Per a aquest objectiu buscarem la
col·laboració de les comunitats autònomes i la participació del sector privat.

31. Potenciarem

la imatge d'Espanya com a destinació turística de qualitat,
modernitzant i millorant la xarxa d'oficines de turisme d'Espanya a l'exterior.
Apostarem per la celebració de grans esdeveniments culturals i esportius a
Espanya. Potenciarem la marca Espanya com a referent d’una oferta
turística de qualitat.

1.13. Un
sector
agroalimentari
competitiu i vertebrador

32. Promourem

la incorporació de joves a l'activitat agrària per frenar
l'abandonament del camp i l'envelliment de la població rural, així com per
facilitar el relleu generacional. Impulsarem la participació efectiva de la dona
en la gestió de les explotacions.

33. Elaborarem una estratègia nacional per a l'aplicació i defensa de la nova

PAC. Fomentarem la internacionalització del sector agroalimentari espanyol,
mitjançant la promoció de la seva indústria i el suport a la implantació de la
nostra gastronomia en l'àmbit europeu i internacional.

1.14.

Pesca sostenible i amb futur

34. Actualitzarem

la normativa per adaptar-la a la nova Política Pesquera
Comuna i als seus criteris de gestió i ordenació, de manera que resolgui de
forma eficaç, rigorosa i permanent la regularització de la flota. Incorporarem
a l'ordenament jurídic mesures adreçades a dissuadir la pesca il·legal.

35. Promourem

la col·laboració internacional en la lluita contra la pirateria,
coordinant millor mitjans i accions.
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1.15. La indústria
competitivitat

com

a

factor

de

36. Realitzarem

les reformes estructurals necessàries perquè les empreses
espanyoles no s’enfrontin a costos del capital i de producció més cars que
els seus competidors.

37. Impulsarem el desenvolupament de la indústria espanyola amb actuacions

dirigides a facilitar la innovació, els processos de creixement empresarial,
l'augment de la intensitat exportadora, i la simplificació del marc regulatori.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Educació,	
  camí	
  d’oportunitats	
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Les mesures que presentem al nostre programa estan adreçades a garantir una
major exigència acadèmica, el reconeixement de l'esforç i el mèrit, el domini de
l'anglès al final de l'etapa obligatòria, i l'autonomia dels centres combinada amb la
rendició de comptes. Només un sistema educatiu de qualitat permetrà la igualtat
real d'oportunitats perquè cada alumne aconsegueixi el màxim de les seves
potencialitats. La igualtat d'oportunitats obliga també a desenvolupar mesures i
programes per als estudiants amb necessitats educatives especials. El nostre
propòsit és que cap alumne es quedi enrere.
L'element central per garantir un sistema educatiu de qualitat és el professorat, el
prestigi i l’autoritat del qual s'han vist soscavats en el model actual. A més,
l'adequació a les noves realitats obliga a millorar la seva selecció i procés formatiu
amb una forma d'accés a la carrera docent que subratlli el seu caràcter de cos
nacional.
Necessitem que el sistema educatiu compti amb les famílies i confiï en les seves
decisions. Estem compromesos amb una educació pública de qualitat, i una oferta
educativa plural d'iniciativa social que permeti respondre a les preferències d'ideari
o de model pedagògic de les famílies.
La formació professional ha de convertir-se en un poderós instrument per a
l'ocupació dels joves. Volem una formació professional estretament vinculada a
l'empresa que combini la formació al centre docent amb el treball dins de l'empresa
i que doni resposta a la demanda del mercat laboral.
Una educació secundària de qualitat incentiva també la qualitat de les universitats.
Queden molts aspectes per millorar a les nostres universitats. Es necessiten nous
models de finançament vinculats a resultats i una governança que garanteixi una
millor gestió i la rendició de comptes.
La investigació, la innovació i la transferència són elements imprescindibles per
desenvolupar una economia competitiva i avançada. El nivell aconseguit en la
investigació bàsica exigeix aspirar a majors nivells d'excel·lència. Les universitats
han de ser autèntiques fàbriques de coneixement per a la societat espanyola. Per a
això és necessari potenciar la mobilitat, la internacionalització i l'avaluació de
resultats.
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2.1.
Educació
tothom

de

qualitat

per

a

38. Millorarem l'educació obligatòria i gratuïta fins als 16 anys, reformant la seva

estructura per reduir l'abandonament educatiu primerenc i elevar la formació
dels alumnes. L'educació secundària tindrà una organització més flexible,
que ofereixi vies formatives d'acord amb els interessos, motivacions i
progressos dels alumnes. El batxillerat constarà de 3 cursos, el primer dels
quals tindrà caràcter de curs d'iniciació.

39. Posarem en marxa un nou model de selecció i formació de caràcter nacional

per a l'accés a la professió docent, que atregui els millors expedients
acadèmics i tingui com a criteris de selecció el mèrit i la capacitat.
Promourem el reconeixement per llei del professorat com a autoritat pública
en l'exercici de la seva activitat i impulsarem la introducció d'incentius a la
seva labor.

40. Promourem el bilingüisme espanyol-anglès en tot el sistema educatiu des

del segon cicle d'educació Infantil. Reforçarem l'ensenyament d'un segon
idioma estranger. Impulsarem l'opció d'una educació trilingüe en les
comunitats autònomes amb llengua cooficial, fins al final del batxillerat.

2.2.
Formació
l’ocupació

professional

per

a

41. Instaurarem una nova modalitat de formació professional de caràcter dual,
que permeti als joves exercir dins del procés formatiu la seva primera
experiència laboral. Impulsarem un ambiciós programa de beques-salari.

42. Recuperarem

la formació com a primera política activa d'ocupació.
Millorarem l'ajust de la formació proporcionada als aturats a les necessitats
del mercat de treball. Aprofitarem totes les oportunitats tecnològiques per
afavorir la formació professional a distància i de forma específica dels
certificats de professionalitat. Adaptarem l'oferta a les necessitats de les
persones amb discapacitat.

43. Farem efectiu el dret individual a la formació permanent i la requalificació

dels treballadors al llarg de tota la seva vida laboral mitjançant la implantació
d'un bo de formació, de l'obertura de l'oferta formativa i de l'avaluació
rigorosa de l'efectivitat de les polítiques actives.
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2.3.

Universitats d’excel·lència

44. Establirem un marc general de finançament per a les universitats que sigui

suficient, estable i transparent, que fomenti l'especialització i l'excel·lència,
reconegui els resultats docents i investigadors, i promogui la inserció laboral
dels seus alumnes. Obrirem majors espais al mecenatge, al patrocini i a la
col·laboració amb les iniciatives socials.

45. Potenciarem la internacionalització de les universitats, dels seus professors i

dels alumnes. Impulsarem l'intercanvi de professorat, la docència de grau i
el postgrau en anglès, així com les titulacions conjuntes amb universitats
estrangeres.

46. Impulsarem

un sistema de beques que potenciï l'excel·lència i la igualtat
d'oportunitats en els estudis universitaris, com a factor clau per a l'èxit d'una
societat. Millorarem la coordinació del sistema universitari perquè funcioni
com un districte únic a tota Espanya. Recolzarem els programes de mobilitat
dels estudiants en el marc de l'espai europeu d'educació superior.

2.4.
Noves fronteres per a la ciència i
el coneixement

47. Oferirem a la societat un mapa nacional de recursos científics i tecnològics i
donarem la més àmplia difusió a les capacitats i resultats de cadascun dels
agents públics d'investigació.

48. Actualitzarem

l'estructura d'incentius fiscals per potenciar la R+D
empresarial, amb atenció preferent a les empreses emergents, pimes
innovadores i als sectors més estratègics (salut, energia, transport).
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Compromesos	
  amb	
  el	
  
benestar	
  
És el moment de la societat. Nosaltres confiem en la gent. La sortida de la crisi és
responsabilitat de tots, ja que tots hem d'adaptar-nos i donar el millor de nosaltres
mateixos per construir un futur millor. Cal més societat i millor govern.
El nostre principal objectiu en política social és garantir l'Estat del Benestar. Durant
els últims anys s'han sembrat dubtes sobre la sostenibilitat del sistema sanitari,
sobre la viabilitat de les pensions, i sobre la possibilitat de mantenir les línies
fonamentals del nostre Estat del Benestar. El Partit Popular es compromet a
preservar el caràcter universal i la qualitat dels serveis públics que conformen
l'Estat del Benestar. Promourem un seriós programa de reformes que ho faci més
eficient i asseguri la seva sostenibilitat.
Estem compromesos amb una sanitat pública de qualitat, accessible en condicions
d'igualtat a tots els espanyols, eficient i sostenible. Farem del pacient l'eix del
sistema. I la responsabilitat dels professionals sanitaris serà la palanca de
l'eficiència.
Reafirmem el nostre compromís per fer una societat integradora amb oportunitats
per a tots. Impulsarem la labor de la iniciativa social en l'atenció dels més
desfavorits, articulant polítiques transversals de lluita contra l'exclusió social i la
pobresa, i guanyant en flexibilitat, participació social, coordinació i transparència.
Volem comptar amb les famílies per tornar el dinamisme a la societat; per millorar
l'educació i transmetre valors als nostres fills. I perquè les famílies puguin
desenvolupar la seva inestimable labor de cohesió social han de comptar amb el
suport decidit de les administracions públiques.
Les nostres polítiques d'igualtat aniran dirigides a què homes i dones puguin
organitzar amb llibertat els seus projectes personals i les seves responsabilitats
familiars.
Recolzarem el nou paper de la gent gran no només en la família sinó en el conjunt
de la societat, eliminant tota discriminació laboral, ampliant l'àmbit dels serveis
socials on poden col·laborar i promovent un sistema de pensions més flexible. El
Partit Popular està compromès amb el manteniment del poder adquisitiu de les
pensions.
Dissenyarem una estratègia transversal com a millor fórmula per fer efectiva
l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.
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3.1.
La família: primera societat del
Benestar

49. Aprovarem un pla integral de suport a les famílies, dirigit fonamentalment a

promoure les mesures que facilitin compatibilitzar la vida professional i la
familiar.

50. Enfortirem la lluita contra els delictes en internet, amb especial atenció a la

protecció de la infància. Reduirem l'exposició dels nens a continguts sexuals
o violents. Garantirem la protecció dels menors en els mitjans audiovisuals,
exigint l'estricte compliment dels horaris de protecció infantil. Lluitarem per
acabar amb el màrqueting irresponsable dirigit als nens.

51. La

maternitat ha d'estar protegida i recolzada. Promourem una llei de
protecció de la maternitat amb mesures de suport a les dones
embarassades, especialment a les que es troben en situacions de dificultat.
Impulsarem xarxes de suport a la maternitat. Canviarem el model de l'actual
regulació sobre l'avortament per reforçar la protecció del dret a la vida, així
com de les menors.

3.2.

Prioritzar en salut

52. Adoptarem totes aquelles mesures que garanteixin l'accés universal a unes

prestacions de qualitat. Establirem una cartera de serveis, bàsica i comuna,
en el sistema nacional de salut. Incorporarem totes aquelles innovacions
que suposin una millora real en el tractament de les malalties. Realitzarem
les reformes necessàries per millorar l'accessibilitat, eliminar la burocràcia i
guanyar eficiència en la gestió.

53. Impulsarem

la targeta sanitària, la història clínica electrònica i la recepta
electrònica única, compartida i interoperable perquè tota la informació
disponible del pacient pugui ser accessible a qualsevol centre sanitari
d'Espanya. Promourem plataformes informàtiques perquè els pacients, de
forma individualitzada i amb total garantia de la seva privacitat, puguin rebre
informació i tractament de les seves patologies. Impulsarem el calendari
vacunal únic, comú a totes les comunitats autònomes.

3.3.

El benestar de la gent gran.

54. Establirem

un estatut de la gent gran on s'establiran principis com la no
discriminació, el foment de l'autonomia personal, la participació activa de les
persones grans a la nostra societat i la lliure elecció dels serveis sanitaris i
socials.

55. El Partit Popular està compromès amb el manteniment del poder adquisitiu

de les pensions. Fomentarem que es pugui cobrar parcialment la pensió i
continuar treballant de forma efectiva. Fomentarem que la pensió sigui més
proporcional a les cotitzacions efectivament realitzades al llarg de la vida
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laboral. Promourem una major transparència en les pensions, reforçant la
informació sobre les expectatives de la pensió futura a través d’un informe
anual i personalitzat.

56. Perseguirem les pràctiques dolentes i les situacions d'abús a la confiança

amb les persones grans en l'àmbit familiar, comercial, financer i dels serveis
assistencials.

3.4.

Igualtat real

57. Aprovarem

un pla integral de suport a la conciliació de la vida laboral,
personal i familiar d'homes i dones, la finalitat principal del qual sigui
l'eliminació d'obstacles que limitin aquesta conciliació. Incorporarem
incentius fiscals per a aquelles empreses que creïn escoles bressol als seus
centres de treball. Promourem la flexibilització dels horaris a la feina i als
centres escolars, així com mesures de promoció del teletreball.

58. Flexibilitzarem l'ús del temps del que disposen els treballadors per fer front a

assumptes propis, mitjançant una borsa d'hores que puguin distribuir
lliurement.

59. Lluitarem

de forma efectiva contra la violència de gènere, millorant la
normativa existent, adaptant-la a la situació actual i reforçant els
mecanismes de protecció. Inclourem els menors en l'àmbit de protecció de
la llei.

3.5.

Més autonomia personal

60. Millorarem

la fiscalitat dels patrimonis protegits de persones amb

discapacitat.

61. Garantirem l'accés de les persones amb discapacitat al sistema educatiu en

totes les etapes. Reforçarem els mecanismes que permetin el seu accés a
l'educació infantil.

3.6.
Integració:
mateixos
mateixes obligacions

drets,

62. Afavorirem una immigració legal, ordenada i vinculada a l'ocupació, acabant

amb les regularitzacions massives. Lluitarem contra les màfies i el tràfic de
persones. Garantirem sempre el respecte als drets humans i a la dignitat de
les persones amb independència de la seva situació legal o administrativa.

63. Fomentarem

la ràpida integració en el sistema educatiu dels nens i dels
joves d'altres països a través de programes de reforç i aules d'enllaç.
Impulsarem l'establiment de programes d'aprenentatge del castellà, i de les
altres llengües cooficials, com a eina bàsica per a la integració.
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3.7.

Joc net

64. Promourem l'esport de base mitjançant la definició d'un marc jurídic adaptat
a les activitats de les associacions esportives.

65. Posarem en valor davant la societat l'aportació que suposa l'esport en la

creació d'ocupació, en el creixement econòmic i en la revitalització de zones
desfavorides. Impulsarem el patrocini empresarial de l'esport.

3.8.
Cultura:
herència

creació,

llibertat

i

66. Impulsarem el mecenatge perquè tant particulars com empreses s'involucrin

en el finançament i en la promoció de la cultura, substituint progressivament
l'actual model basat en subvencions.

67. Prestarem especial atenció als canvis que internet està produint al món de

les indústries culturals, afavorint les transicions que es realitzen en aquest
nou marc de la globalització.

3.9.
Respectuosos
ambient

amb

el

medi

68. Assumirem el compromís d'incrementar el nostre patrimoni forestal com a

mitjà per incrementar la fixació de CO2 i contribuir a la lluita contra el canvi
climàtic. Impulsarem el desenvolupament del sector forestal a través
d'actuacions preventives i de neteja de les muntanyes contra els incendis
forestals. Afavorirem l'aprofitament de la biomassa, i impulsarem, en
coordinació amb les comunitats autònomes i els propietaris forestals, una
gestió i aprofitament sostenible de les muntanyes.

69. Fomentarem la responsabilitat ciutadana en el respecte al medi ambient, la

conservació de la naturalesa, la preservació de la biodiversitat i la cura dels
animals.
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L’administració,	
  motor	
  del	
  
canvi	
  
	
  
Al món globalitzat la qualitat del nostre ordenament jurídic i l'eficàcia de les nostres
institucions són un poderós factor de competitivitat i han de ser part vertebral de la
nostra estratègia de creixement econòmic.
En l'administració dels recursos públics l'austeritat, la transparència i la
responsabilitat han de ser els principis rectors de totes les reformes.
La transformació a la qual s'enfronten ara les administracions ha de perseguir tres
objectius clars: una provisió més eficient dels serveis públics, una participació més
eficient del sector privat en la prestació dels serveis i una millora en la rendició de
comptes recolzada en la plena transparència.
Una funció pública imparcial i de qualitat és un element imprescindible per al bon
funcionament d'un Estat modern. És necessària una nova política de recursos
humans, moderna, basada en la professionalitat i en els principis de mèrit i
capacitat.
La reforma del nostre sistema de pressupost, de l’execució i del control de la
despesa és ineludible, i ha d'anar acompanyada de sistemes eficaços de
mesurament dels resultats obtinguts amb els recursos emprats.
Avançar en la implantació d'una veritable administració electrònica segueix oferint
un cabal de noves oportunitats, tant per la possibilitat d'oferir un millor servei als
ciutadans com per l'oportunitat d'obtenir significatives reduccions de despesa
pública.
Un Estat modern ha de garantir els valors de certesa, seguretat jurídica i confiança
legítima. Alguns principis han de ser plenament acceptats en l'activitat regulatòria:
previsibilitat en els objectius i horitzons temporals, competències ben definides,
reducció de la discrecionalitat, transparència en els processos de decisió, diàleg
regulatori transparent entre les autoritats i els interessats, flexibilitat, agilitat, mínima
intervenció i total respecte als mecanismes de mercat. Necessitem normes clares,
precises, estables i fàcilment aplicables, qualsevol que sigui el seu origen.
Totes les reformes han de ser aplicades al conjunt de les administracions existents
a Espanya. La descentralització és un poderós instrument d'apropament dels
centres de decisió política als ciutadans, però només correctament articulada pot
ser eficient. Aprofitar els avantatges que tanca la descentralització política i
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administrativa exigeix abordar amb rigor molts problemes que fins ara han estat
ignorats.

4.1.

Transparència

70. Aprovarem amb caràcter immediat i d'acord amb els principis que inspiren el

Conveni Europeu sobre Accés als Documents Públics, una llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei abordarà
des d'una perspectiva integral la transparència com un dret dels ciutadans i
com un principi bàsic d'actuació de totes les administracions públiques,
garantint de manera ponderada el dret a la protecció de dades de caràcter
personal i salvaguardant sempre l'interès general.

71. Homogeneïtzarem la fixació de les retribucions dels càrrecs electes locals,

tenint en compte la dimensió dels municipis, les circumstàncies
socioeconòmiques de l'entorn i els recursos econòmics administrats.

4.2.

Austeritat, avaluació i control

72. Abordarem la racionalització d'estructures administratives i costos. Reduirem

el número d'alts càrrecs, personal eventual i les despeses corrents. Farem
un ús més eficient dels cotxes oficials.

73. Exigirem que els pressupostos de totes les administracions distingeixin les

despeses corresponents a serveis públics bàsics d'aquells que no ho són.
D'aquesta manera els ciutadans tindran un coneixement exacte dels
recursos destinats a funcions essencials.

4.3.

Un nou sector públic

74. Impulsarem

un catàleg bàsic nacional de serveis públics essencials per
garantir la igualtat de tots els espanyols. Impulsarem l'obtenció
d'acreditacions externes de qualitat que garanteixin als ciutadans els majors
estàndards en la prestació dels serveis públics.

75. Reduirem

el número d'ens i d’organismes del sector públic per tal
d’assegurar una gestió més transparent i eficient. Suprimirem tots aquells
ens que no responguin a una racionalitat econòmica o administrativa,
suposin minva de transparència o de garanties jurídiques o l'activitat dels
quals pugui ser realitzada per l'administració amb els seus actuals mitjans.
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4.4.

Autonomies compromeses
l’interès general

amb

76. Delimitarem amb major precisió el marc competencial de cadascuna de les

administracions, evitant els solapaments innecessaris, la proliferació
d'estructures burocràtiques i l'augment excessiu del personal al servei de les
administracions.

77. Desenvoluparem

indicadors d'avaluació i intercanvis d'informació que
permetin el contrast públic de l'eficàcia i l’eficiència de les diferents
Administracions en la prestació de serveis públics.

4.5.

Ajuntaments del segle XXI

78. Aprovarem

una nova llei bàsica del govern i de l’administració local que,
partint del total respecte a l'autonomia dels ens locals, atribueixi amb major
precisió les competències d'aquestes administracions i les doti d'instruments
més adequats per a la gestió. Impulsarem la seva tramitació conjunta amb el
nou model de finançament local.

79. Fomentarem

l'agrupació voluntària de municipis tenint en compte la
capacitat organitzativa i financera, per a una prestació òptima dels serveis.
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Una	
  democràcia	
  exemplar	
  
El sistema democràtic s'assenta en l'actuació dels poders públics ajustada a les
normes jurídiques i en institucions definides en les quals es dipositen les potestats
públiques. De l'adequat funcionament de les institucions depèn el vigor de la vida
democràtica, la fortalesa i la credibilitat del compromís que vincula a representants i
representats.
Cal un important esforç de diàleg i reforma per oferir solucions duradores a les
exigències d'una societat democràtica avançada. Una societat amb una creixent
diversitat en la qual ningú ha de ser ni sentir-se exclòs, i en la qual tots gaudeixin
dels mateixos drets i deures amb ple respecte a la Constitució i a les lleis.
El Partit Popular estén a tots els àmbits del seu programa un objectiu de
regeneració al qual respondrà també el conjunt de la seva acció de govern.
Creiem en la política com a compromís. El Partit Popular vol plasmar aquest
compromís amb el futur d'Espanya en la proposta d'un projecte compartit de
progrés social i econòmic.
Necessitem enfortir les institucions democràtiques per restaurar el teixit de
confiança sense el qual cap societat pot fer front a proves les quals avui urgeix
superar. Els espanyols podem i hem de superar aquestes proves.
L'exemplaritat i la transparència han de presidir l'actuació d'aquells que assumeixen
responsabilitats públiques, en una doble dimensió, personal i institucional. El Partit
Popular es compromet a promoure la transparència, l'austeritat i el rigor, i a lluitar
contra la corrupció, tant en la direcció política com en el conjunt de l'actuació de les
administracions públiques.
Un ordenament jurídic contradictori i excessiu, dependent d'impulsos legislatius
arbitraris, és un llast insuperable per al crèdit d'una societat. Necessitem un marc
jurídic predictible, amb normes eficaces, aplicades per institucions i òrgans amb
garantia de qualificació i transparència. Un entorn d'estabilitat i confiança fa
possible les millors iniciatives i els projectes més solvents.
Hem de revaloritzar el significat de la Constitució com a fruit del gran pacte polític i
de la reconciliació entre els espanyols. En aquest acord, i dins del marc que la
Constitució defineix i garanteix, els espanyols hem aconseguit els nostres millors
èxits.
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5.1.
Regeneració
institucional

política

i

80. Promourem, amb sincera actitud de diàleg, totes les accions i acords polítics

que afavoreixin l'enteniment i la concòrdia entre tots els espanyols entorn
dels valors constitucionals.

81. Revitalitzarem el Parlament agilitant els procediments de debat i l'activitat

dels diputats i senadors. Reconeixerem el dret de l'oposició a promoure
iniciatives sense la utilització arbitrària i l'abús del vet que s'ha produït en els
últims anys. Recuperarem el sentit constitucional del decret-llei. Els
membres del govern presentaran a l'inici del seu mandat un pla d'objectius
que anualment serà actualitzat.

5.2.

Justícia àgil i previsible

82. Promourem

un canvi de model de l'oficina judicial, que la faci eficaç,
accessible i transparent pel justiciable, i que asseguri la unitat de gestió en
tots els òrgans jurisdiccionals. Impulsarem una agència que articuli un
sistema informàtic únic i permeti el coneixement immediat en xarxa de les
dades judicials i dels que consten en els registres públics relacionats amb
l'administració de justícia.

83. Reformarem el sistema de penes del Codi Penal, introduint la pena de presó

permanent revisable, la possibilitat d'aplicació de mesures de seguretat
postpenals, el còmput de beneficis penitenciaris sobre cadascuna de les
penes imposades, i una nova regulació de la multirreincidència.

84. Enfortirem la funció de cassació del Tribunal Suprem.
5.3.
El
prestigi
Constitucional

85. Modificarem

del

Tribunal

el procediment d'elecció dels magistrats
Constitucional de manera que s'evitin dilacions indegudes.

del

Tribunal

86. Restablirem

el recurs previ d'inconstitucionalitat en la tramitació de les
reformes dels Estatuts d'autonomia. Atribuirem a la jurisdicció ordinària
l'empara per garantir els drets fonamentals, reservant al Tribunal
Constitucional l'exercici de la seva competència en els supòsits d'interès
constitucional d'acord amb allò que disposi la llei.
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5.4.

Espanya més segura

87. Impulsarem

un pla de seguretat rural per lluitar contra robatoris en
explotacions agropecuàries, augmentant la vigilància i els controls, elaborant
mapes de delinqüència, endurint les penes per furts i potenciant el
desplegament de la Guàrdia Civil.

88. En les infraccions per incivisme, traslladarem als infractors el cobrament de
la reparació dels desperfectes originats en la via pública. Reforçarem
l'exigència de responsabilitat de pares o tutors legals si es tracta de menors
d'edat.

5.5.

La derrota del terrorisme

89. No negociarem amb terroristes ni per la pressió de la violència ni per l'anunci
del seu cessament. Aquest serà un principi bàsic de la política de seguretat
de l'Estat.

90. Promourem el reconeixement i la memòria de les víctimes, i recolzarem les
iniciatives de la societat civil en aquest sentit.
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Política	
  europea	
  i	
  projecció	
  
exterior	
  
	
  
Espanya necessita una política exterior que sigui el fidel reflex de la nostra societat
moderna. Els valors democràtics de consens nascuts durant la Transició, que ens
han convertit en una nació admirada, han d'inspirar de nou l'acció exterior.
Cal una nova acció exterior per recobrar el nostre protagonisme com a interlocutor
fiable, previsible i respectat. Les reformes econòmiques i institucionals que
abordarem contribuiran al respecte internacional i a la projecció exterior d'Espanya
com a democràcia occidental avançada, compromesa amb la llibertat, la
democràcia i la defensa dels drets humans.
La Unió Europea és la vocació del Partit Popular. Proposem una política que
serveixi de referent a la Unió Europea, influint en les seves decisions, aportant
solucions i lideratge, i comprometent-nos amb un euro estable, base de creixement i
d'estabilitat econòmica i institucional.
La nostra pertinença a la Comunitat Iberoamericana ens demana responsabilitat,
alhora que ofereix mútues oportunitats econòmiques i polítiques a tots els seus
membres. La nostra vocació americana és un actiu per a la nostra posició a Europa
i a la nostra relació amb els Estats Units.
Les revolucions en el nord d'Àfrica han obert oportunitats i incerteses. Espanya
assumirà un compromís actiu d'ajuda en la consolidació de la democràcia en el
Mediterrani, en línia amb la renovada política europea de veïnatge.
Volem un govern que ajudi la seva societat i les seves empreses a abordar les
oportunitats i a contribuir al desenvolupament a Àsia i Àfrica. Els Estats Units són
un soci i un aliat. L'atlantisme és una comunitat fonamental de valors i prosperitat
compartida, imprescindible perquè Europa pugui tenir un paper rellevant al món.
Necessitem una projecció exterior que elabori respostes creïbles en les agendes de
les organitzacions internacionals, en el G-20, en la cooperació al desenvolupament i
en la lluita contra la fam i la pobresa.
Volem un servei exterior racional, professional i eficient, que ajudi els espanyols i
les nostres empreses a abordar les oportunitats internacionals.
Mantindrem el nostre compromís i lleialtat amb les missions internacionals que
desenvolupem al costat dels nostres socis i aliats en la salvaguarda de la pau, dels
drets humans i de la nostra pròpia seguretat.
24	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

25	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

6.1.

Referents a la Unió Europea

91. Propugnarem l'estricta observança del pacte d'estabilitat i creixement en la

governança econòmica europea. Estem compromesos amb l'euro com a
part integrant fonamental del projecte de progrés de la Unió Europea.

92. Defensarem una Política Agrícola Comuna forta, dotada de mitjans suficients

per al nostre sector agrícola i ramader. Hem d'afermar, a més, la seguretat
alimentària d'Europa. L'atenció a la reforma de la Política Pesquera Comuna
també serà prioritària.

6.2.

Una Espanya que compta

93. Reforçarem

la relació política amb els nostres socis de la comunitat
iberoamericana de nacions. Afavorirem el desenvolupament de posicions
comunes davant dels grans desafiaments internacionals, culturals, educatius
i científics en les cimeres iberoamericanes. Impulsarem la negociació
d'acords polítics, econòmics i comercials de la Unió Europea amb els països
iberoamericans.

94. Contribuirem a la democratització i al progrés del nord d'Àfrica posant en

valor l'experiència de la nostra pròpia Transició. Amb els nostres socis de la
Unió Europea contribuirem a impulsar el procés de pau a l’Orient Mitjà. A
l’Àfrica Subsahariana participarem activament en la necessària
modernització i en el desenvolupament econòmic, polític, cultural, sanitari i
científic del continent.

6.3.

Espanyols a l’exterior

95. Modernitzarem

l'administració espanyola a l'exterior per fer més eficient
l'atenció als espanyols.

96. Agilitzarem, en col·laboració amb les comunitats autònomes, els tràmits de

retorn a Espanya d'aquells espanyols a l'exterior que vulguin fer-ho,
subministrant informació, accés a ajudes i abreujant els procediments
administratius necessaris.

6.4.
Una cooperació al
desenvolupament moderna

97. Impulsarem

una millora en la gestió i en l'avaluació de la cooperació al
desenvolupament. Implantarem l’anàlisi de cost-efectivitat i impacte.
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Coordinarem l'acció de totes les administracions conforme a les prioritats
estratègiques i als criteris de la Unió Europea.

98. Promourem les aliances públic-privades i la responsabilitat social corporativa
en la cooperació al desenvolupament.

6.5.

La seguretat i la defensa de tots

99. Posarem

en marxa un pla d'assistència familiar per facilitar la mobilitat
geogràfica, l'habitatge, l'educació, la sanitat, l'idioma, la conciliació, i la
seguretat de les casernes i dels seus residents.

100.Revisarem

la llei de la carrera militar amb la finalitat de preservar la
seguretat jurídica, la professionalitat, l'adequada formació i el futur de les
nostres Forces Armades.
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