
Forma d'Estat Dació en pagament Peatges Euro per recepta Impostos Privatització de la Sanitat

CIU Sí

Ciutadans No

CUP Sí

ERC Sí

         Desaprovació amb tots els candidats. Si obtenen suficients vots per accedir al Parlament abandonaran el càrrec i els ciutadans ens estalviarem el sou d'un polític.

Iniciativa Sí

PP No

PSC Social-demòcrata Sí

Sí       Totes les decisions es prenen per democràcia directa, és a dir, a través de referèndums vinculats i Iniciatives Legislatives Populars (ILP)

SI Independentista Sí

UCE Sí

No No he trobat informació al respecte

# Els partits estan ordenats alfabèticament.

# Els temes escollits són en els que realment hi pot haver algun canvi gràcies a l'acció política. He deixat de banda la major part dels programes on es parla de promeses i bones intencions però buides de contingut. Ex: Lluitarem per acabar amb el fracàs escolar. 

# Alguns cops he copiat frases literals per transmetre exactament les paraules que utilitzen en el programa a fi que la interpretació la faci el lector.

# La pàgina fa referència a cadascun dels programes electorals. Alguns cops no he trobat resposta al programa electoral i ho he buscat en altres fonts on es veu una declaració clara sobre el tema.

ELECCIONS CATALANES 25N 2012   #Guia de Butxaca

Definició
segons

Wikipedia.org
(versió anglesa)

Refe-
rèndum

Nacionalista,
Cristià,

Centre-dreta

Interdependència compartida
amb Espanya i CE
(roda de premsa

Artur Mas 15/10/2012)
Enllaç

Farem una Llei de Segona Oportunitat
per trobar sortida als casos de

sobre endeutament familiar sempre
que el deutor sigui de

bona fe, és a dir, per causes
sobrevingudes i es tracti de

l’habitatge habitual
(pàg. 88)

SÍ
als peatges

(entrevista Salvados part 6 min. 3.58)
Enllaç

SÍ
A l'euro per recepta
(entrevista Salvados

Part 6 min. 4,22 )
Enllaç

- “Mantindrem els nivells actuals de pressió tributària.”
- “Defensarem la reducció de l'IVA sobre la cultura,

la salut, els serveis socials i el turisme.”
- “Convergència i Unió es mostra favorable a la introducció d’una taxa 
que gravi les transaccions fnanceres, sota determinades condicions i 

sempre que es faci de manera conjunta a tot el territori de la UE.”
(pàg. 28 i 29)

Mesures d'integració entre sanitat pública
i privada i creació d'un codi ètic

per a la seva convivència (pàg. 86 i 87)

Centre-esquerra,
no-nacionalista

Estat de les autonomies
amb limitació de 
competències

(pàg. 6)

SÍ
a la dació en pagament

(pàg. 23)

SÍ
Als peatges,

però renegociant les condicions.
(Pàg. 13)

NO
A l'euro per recepta

(pàg. 12)

- Recuperar successions i donacions
- Crear impost sobre l'energia nuclear

- Supressió de les taxes per accés a la justícia
- Creació d'una taxa sobre les concessionàries de peatges

(pàg. 12)

Mesures per diferenciar clarament entre
Sector públic, concertat i privat

(pàg. 17)

Independentista
D'esquerres
Assembleari

República de Catalunya
(pàg. 3)

SÍ
a la dació en pagament

(pàg. 19)

NO
als peatges

Enllaç

NO
A l'euro per recepta

Enllaç

- Augment de la pressió fiscal sobre els capitals
- Implantació d'una taxa sobre les transaccions financeres

(pàgs. 12 i 13)

- Derogació de tot acord
o concert amb entitats privades en l'àmbit

dels serveis públics i les pensions.
- Impulsarem l'assumpció per part del sector
públic de les escoles i hospitals concertats”

Independentista
D'esquerres

República de Catalunya
(pàg. 111)

SÍ
A la dació en pagament

(pàg. 96)

SÍ
Peatges tous

(pàg. 100)

NO
a l'euro per recepta.

(pàg. 43)

- Crear una taxa sobre transaccions financeres
- Reducció de l'impost sobre el consum

(pàg. 14)

“Aturarem el procés de privatització dels centres 
públics”

- Reduirem el diners públics destinats a 
empreses privades

(pàg. 43)

Escons en 
blanc

Eco-socialista,
Catalanista

Federalisme o independència,
depenent de la voluntat del 

poble
(pàg. 132)

SÍ
A la dació en pagament

(pàg. 118)

NO
als peatges.

Substituir els peatges per un
Sistema de finançament per vehicle privat

(pàg. 51)

NO
a l'euro per recepta.

(pàg. 78)

- Restituir l'impost de successions i donacions
- Creació de taxa sobre transaccions financeres

- Creació d'impost a la Banca
- Reducció de l'IVA

- Creació d'un impost a les grans fortunes
- Nou tram d'IRPF per a les rendes de més de 300.000 euros
- Crear impost sobre energia nuclear, emissió de CO2 i altres

activitats contaminants
(pàg. 13, 14 i 15)

“Aturarem i revertirem el procés de privatització i 
precarització de la sanitat pública.”

(pàg. 72)

Unionista,
Cristià,

Centre-dreta

Estat de les autonomies
(pàg. 8)

“Trabajaremos para mejorar la
protección de los propietarios
y la actual regulación de las 
deudas hipotecarias para 

la adquisición de la vivienda
Habitual.” (pàg. 12)

SÍ
als peatges.

Millora de les bonificacions
(pàg. 11)

NO
a l'euro per recepta.

(pàg. 17)

- Deduccions a l'IRPF per a emprenedors.
(pàg. 12)

Nuevo modelo de concertación
de servicios de atención a las personas

(pàg. 84)

Nació federal dins Espanya
(pàgs. 5, 6 i 7)

“Recolzarem la regulació real
de la dació en pagament”

(pàg. 105)

SÍ
als peatges.

Reducció de preus i peatge tou
(pàg. 101)

NO
a l'euro per recepta.

(pàg. 59)

- Restituir successions i donacions
- Increment de l'impost sobre el Patrimoni

- Impost sobre els beneficis de les entitats financeres
Accés universal al sistema de salut

(pàg. 56)

Pirates de 
Catalunya

Democràcia directa,
reforma de

la propietat intel·lectual
I lliure accés a
la informació.

República de Catalunya
(entrevista La Vanguardia 

16/11/2012)

SÍ
a la dació en pagament

(pàg. 52)

NO
als peatges

(pàg. 53 i 54)

NO
(declaracions López Tena

15/11/2012)
Enllaç

- Nou impost de successions i donacions
- Fiscalitat ecològica

Tots els ciutadans tindran dret a una assistència 
sanitària.

Cap ciutadà serà desatès per causes 
econòmiques.

(pàg. 48)

Marxista-Leninista,
Maoísta

No he trobat informació al 
respecte.

SÍ
a la dació en pagament

(pàg. 5)

NO
(Blog UCE Terrassa)

Enllaç

NO
A l'euro per recepta.

(pàg. 1)

- Creació impost sobre benefici dels bancs, monopolis i 
multinacionals.

- Recuperar l'impost sobre el patrimoni, successions i donacions
(pàg. 3)

Revertir la privatització
(pàg. 2)

UPyD Progressista,
No nacionalista

Model federal cooperatiu
amb devolució de

competències a l'Estat
(Vídeo candidat Ramon

De Veciana)
Enllaç

Sí
(declaracions Carlos Martínez)

Enllaç

NO
(web UPyD)

Enllaç

- Creación de impuesto sobre emisiones contaminantes
- Igualdad con el resto de España

- Rebutja la privatització
(Declaracions Luis de Velasco)

Enllaç

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/artur-mas-independencia-completa-nos-conviene-2225713
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-octubre-21-2012102100009.html
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-octubre-21-2012102100009.html
http://www.llibertat.cat/2012/05/la-cup-inicia-una-campanya-perque-els-ajuntaments-rebutgin-els-peatges-17813
http://www.cugat.cat/noticies/Politica/77873/la_cup_contra_l_euro_per_recepta
http://www.europapress.cat/politica/noticia-25-lopez-tena-respon-bono-lunica-identitat-dels-catalans-catalana-20121115153932.html
http://uceagrupacioterrassa.blogspot.hu/2012/09/peajes-ninguna-parte.html
http://www.youtube.com/watch?v=f7X0J-K9PpM&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=qfICR_pkFPk
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/253/89455-UPyD_Cobrar_un_euro_por_receta_es_injusto_y_de_dudosa_legalidad
http://www.youtube.com/watch?v=gI0PFyzw6PE
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