RESUM PROGRAMA FUNDACIONAL LLIGA DEMOCRÀTICA

PREÀMBUL

La LLIGA DEMOCRÀTICA es constitueix amb l’objectiu de defensar els interessos de Catalunya
i de tots els catalans, d’aportar solucions als problemes reals dels ciutadans amb un programa
que generi estabilitat i confiança per tal de superar les incerteses d’un món cada cop més
canviant, prioritzant el manteniment de l’estat del benestar i la defensa dels principis de llibertat,
tolerància, igualtat i equitat en el marc de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i amb una clara
vocació europeista.

La LLIGA DEMOCRÀTICA reivindica una manera de fer política basada en el compromís cívic i
en la ferma convicció de què només amb el diàleg, l'acceptació del pluralisme i la tolerància es
pot obtenir el bé comú i es desmarca de la de la confrontació i de la radicalitat.
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1. COMPROMÍS AMB LA QUALITAT DEMOCRÀCIA
La LLIGA DEMOCRÀTICA reivindica el ple respecte a la divisió de poders, així com el
manteniment d’un compromís ferm amb l’Estat de Dret.
La LLIGA DEMOCRÀTICA es compromet amb impulsar la qualitat democràtica en tots els nivells
de Govern i a promoure mesures que afavoreixen la proximitat dels representants amb els
representats.
Es partidària de limitar els aforaments, d’un règim més rigorós d’incompatibilitats dels càrrecs
públics i les seves retribucions i aposta per la limitació dels mandats.
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2. DE NOU EL CATALANISME
La LLIGA DEMOCRÀTICA volem que Catalunya torni a ser un motor econòmic, torni a tenir un
govern exemplar, torni a ser un referent i aposta no sols per influir sinó per governar Espanya.
Per això defensa un catalanisme integrador que treballi pel respecte i el desenvolupament de la
singularitat de Catalunya, que desplegui la màxima capacitat d’autogovern i que disposi d’un
finançament just i equitatiu que garanteixi el seu creixement i al progrés del conjunt d’Espanya.
La LLIGA DEMOCRÀTICA defensa la cooficialitat del català, l’aranès i el castellà al Catalunya i
el seu reconeixement com a llengües de l’Estat, així com el model d'immersió lingüística.
La LLIGA DEMOCRÀTICA proposa una reforma en profunditat del sistema de finançament
autonòmic respectuosa amb els principis de suficiència, solidaritat, equitat, subsidiarietat i
ordinalitat. Partim del Principi de Subsidiarietat i proposem una major racionalització en el
sistema de repartiment de competències que eviti la duplicitat d’òrgans administratius i acosti els
serveis als ciutadans, fomentant que la despesa pública sigui eficient.
La LLIGA DEMOCRÀTICA defensa una Generalitat amb competències exclusives en matèria de
cultura, llengua i educació, però també entenem la Generalitat com un patrimoni comú de tots els
catalans i catalanes, responsable amb la Constitució, el respecte a la Llei i compromesa amb la
igualtat i la recerca del bé comú.
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3. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
a. Per un Federalisme Plurinacional
La LLIGA DEMOCRÀTICA proposa aprofundir en la definició d’Espanya com estat federal que
reconegui la seva pluralitat nacional interna.
Apostem per la configuració del Senat com a una veritable cambra de representació territorial i
com a l’espai privilegiat que permeti de participació de les Comunitats Autònomes en el procés
de formulació de la voluntat.
Proposem el trasllat de la seva seu així com dels ministeris de desenvolupament econòmic a
Barcelona com a reconeixement del principi de co-capitalitat.
c. Consciència Metropolitana
La metròpoli nascuda al voltant de la ciutat de Barcelona és un important motor econòmic i
cultural integrat en la xarxa de ciutats globals on es concentra la innovació i on es construeix
l’economia del futur basada en la interconnexió i la competitivitat. És per això que proposem
reforçar la governança de la Barcelona extensa que avui conforma l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
En una primera etapa, proposem que els representants dels òrgans de govern de l’AMB siguin
escollits mitjançant sistemes d’elecció directa i en una segona proposa profunditzar el
plantejament federal perquè es tradueixi al nivell de les administracions locals de tal manera que
l'organització de la Barcelona Metropolitana coincideixi amb la seva realitat social i econòmica.
d. Diputacions
La LLIGA DEMOCRÀTICA proposa reformar les competències de les Diputacions perquè deixin
de ser executores dels plans polítics provincials en pro de ser administracions prestadores de
serveis públics amb competències en el desenvolupament de l’economia, el turisme i la cultura.
e. Consells Comarcals
Proposem el desenvolupament dels Consells Comarcals redefinint l’àmbit geogràfic dels
existents per a un major control de la despesa pública, eliminant duplicitats, augmentant la seva
eficàcia i facilitant la gestió mancomunada de serveis en coordinació amb les Diputacions.
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f. Municipis i Ajuntaments
Defensem el ric patrimoni que vertebra el territori que és el conjunt de municipis de Catalunya, i
fomentarà la modernització de l’administració municipal mitjançant l’establiment de mitjans que
permetin la digitalització de la seva gestió per facilitar la vida als ciutadans.
Defensem un règim d’atribució asimètrica de competències i responsabilitats als Ajuntaments,
recolzat en fórmules de col·laboració supramunicipal, de manera que les competències dels
Ajuntaments siguin proporcionades a llur capacitat d’assumir responsabilitats.
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4. PROMOCIÓ DE CATALUNYA COM A PILAR ECONÒMIC
La LLIGA DEMOCRÀTICA proposa una reforma del sistema de finançament de les autonomies
sotmès als criteris d’eficiència i equitat segons territoris, amb una major autonomia fiscal,
garantint les infraestructures necessàries per Catalunya i uns serveis públics bàsics per a tot el
territori de l’Estat.
a. Inversió en infraestructures
La LLIGA DEMOCRÀTICA reivindicarà a l’Estat la realització de les inversions necessàries per
pal·liar el dèficit fiscal que pateix Catalunya que amenaça el manteniment dels serveis públics i
l’execució d’inversions en infraestructures, polítiques industrials, investigació, digitalització i
transició energètica. També aposta per l’optimització dels recursos econòmics per prioritzar
inversions en infraestructures necessàries i estratègiques per la millora mediambiental del País i
la modernització de les ja existents.
b. Nou sistema de finançament
El sistema de finançament autonòmic ha de potenciar l’autosuficiència econòmica de Catalunya i
per tant aquest sistema fiscal ha de basar-se en un procés de descentralització. Per això,
proposem l'assumpció per part del Senat de les competències de direcció i control del Consell de
Política Fiscal i Financera.
El model de finançament ha de vetllar per l’equitat, però també per l’eficiència, incorporant forts
incentius marginals a l’esforç fiscal de les comunitats autònomes. Proposem un model basat en
el principi de contribució al sosteniment de les càrregues públiques sobre la base del PIB per
càpita com a mesura de la capacitat econòmica de la població i l’atribució de recursos sobre la
base de la població en ser aquesta el millor indicador de les necessitats de serveis públics.
Les CCAA han de gaudir d’un major nivell d’autonomia fiscal i financera com a instrument pel
bon desenvolupament de les seves polítiques, subjecte a un mecanisme de transparència davant
l’electorat i els òrgans administratius de fiscalització i control.
L’autonomia fiscal ampliada ha de permetre l’eliminació les desigualtats entre territoris en
matèria de l'impost sobre el patrimoni i les successions. L'impost sobre patrimoni s’ha de suprimir
per constituir una doble imposició que només pot justificar-se amb una bonificació del 99%, la
qual provoca que aquest impost es configuri com a sistema de registre fiscal.
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c. La necessària redistribució i solidaritat entre CCAA
La LLIGA DEMOCRÀTICA proposa dissenyar un mecanisme que asseguri que tots els ciutadans
puguin rebre uns serveis públics bàsics similars amb independència d’on resideixen. La
solidaritat interterritorial ha d’assolir-se mitjançant un instrument únic que ha de garantir que les
aportacions al fons no alterin el principi d’ordinalitat i que no permetin nivells diferents d’esforç
fiscal entre CCAA.
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5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA
La LLIGA DEMOCRÀTICA aposta per polítiques de transició energètica basades en una
economia mediambientalment sostenible i baixa en emissions, fent realitat els objectius definits
en l’Agenda 2030, adoptada el 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides.
a. Foment de l’Economia Circular. Transició energètica
Defensem el compliment dels acords del Parlament Europeu per aconseguir una recollida
selectiva dels residus del 50% el 2025 i del 70% el 2030 així l’estímul dels comportaments
ambientalment responsables mitjançant el recurs de tècniques de mercat tals com estimular
econòmicament el reciclatge o creació de mercats lligats als residus.
b. Estratègies mediambientals
La LLIGA DEMOCRÀTICA vol donar una resposta progressiva i eficaç a l’amenaça del canvi
climàtic, vetllant per la relació que existeix entre les mesures, les respostes i les repercussions
generades pel canvi climàtic i l’accés equitatiu al desenvolupament sostenible. Vol fer-ho amb
polítiques de baixes emissions, promovent plans territorials i sectorials tenint present el
creixement econòmic de tota Catalunya i la sostenibilitat dels recursos naturals amb polítiques
fiscals que incentivin la innovació tecnològica i la reconversió de la força laboral amb ocupacions
de qualitat.
c. Foment de l’energia renovable
Per un país referent en producció d'energies renovables i eficiència energètica, incentivarem
l’autoconsum d’aquestes. impulsarem polítiques de consum renovable domèstic i revisarem la
càrrega impositiva a la producció d'energia fotovoltaica per instal·lacions de més de 10kW.
d. Gestió de l’aigua
Potenciarem les noves tecnologies per la gestió del cicle de l’aigua per garantir-ne un ús racional
i sostenible: proposem la modernització els regs, la gestió eficient de la xarxa i la modernització
del clavegueram.
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6. POLÍTICA I PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
La LLIGA DEMOCRÀTICA considera que l’Administració Pública ha d’estar al servei de la
societat per sobre dels interessos ideològics dels partits governants i que els seus únics eixos de
funcionament han de ser la Llei, la transparència i l’eficiència i eficàcia en el treball.

a. Control de la legalitat i transparència en la gestió
El concepte de “reserva de llei” serà de coneixement públic i justificarà tots els actes
administratius i disposicions reguladores.
Modificarem el sistema de nomenament, renovació i rotació de tots els organismes i tribunals de
control administratiu sota les premisses de professionalització i experiència en la matèria a
gestionar, independència política, dotació de pressupost propi, publicació de memòries,
justificació de comptes i limitació de mandats.
b. Retenció i promoció del talent en l’Administració pública
Per tal de retenir talent en l’administració, es potenciarà l’equiparació de les retribucions dels
funcionaris amb l’àmbit privat, condicionat a un règim d’incompatibilitats i compliment d’objectius i
dedicació.
Únicament els membres del Govern d’Espanya o de les respectives comunitats autònomes i les
Secretaries d’Estat podran designar lliurement a assessors de confiança, condicionat a una
justificació de la seva competència en la matèria.
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7. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I REFORMA LABORAL
La LLIGA DEMOCRÀTICA defensa les polítiques de formació enfocades a l’ocupació i que les
prestacions socials de cobertura de l’atur siguin àmplies i que incentivin la incorporació del
treballador al mercat laboral.
a. Reforma Legislativa
D’acord amb l’FMI, treballarem per establir una regulació més d’acord amb la realitat econòmica
actual i els estàndards en relació amb els acomiadaments, tant en els casos improcedents com
en els causals. S’impulsarà una regulació que facilitarà la protecció i la cobertura de les
prestacions d’atur, però posarà èmfasi en la reincorporació del treballador al mercat laboral i
valorarà l’interès d’aquest per tornar al sistema productiu.
b. Formació en el món laboral
Reformarem l’educació de manera que es posi el mercat laboral en el centre, solucionant els
desajustos entre els resultats educatius i la demanda de treball en vistes a erradicar les
ineficiències en el mercat laboral.
Proposem seguir el model alemany de Formació Professional Dual per acabar amb l’atur juvenil,
mitjançant programes de formació consistents en alternar la formació teòrica amb les pràctiques
remunerades.
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8. SALUT
La LLIGA DEMOCRÀTICA defensa un sistema de salut universal al qual tots els ciutadans
tinguin accés, així com el manteniment de les prestacions contributives i no contributives, és a
dir, les pensions, incentivar la protecció de les famílies i promoure una major natalitat.
a. Sistema Universal
Manteniment del sistema universal sanitari de qualitat, dotant dels recursos econòmics
necessaris al Servei Català de la Salut per millorar la seva eficiència. Potenciarem de l’atenció
primària de salut, reorientant el sistema sanitari cap a les activitats de promoció de la salut i
preventives.
b. Col·laboració entre sanitat pública i privada
Reivindiquem el model de col·laboració publico-privada en l’àmbit sanitari, posant el focus, més
que en el prestador de serveis sanitaris, en una atenció òptima als usuaris.
c. Principi d'Eficiència com a objectiu
Proposem l’adopció de mesures per a la millora del sistema sanitari, augmentant el pressupost
de Salut, a través de l’adequació de la seva estructura organitzativa amb la introducció de
mecanismes de gestió empresarial, la millora i flexibilització de les condicions laborals del
personal segons els estàndards europeus, amb la implementació de Plans d’Intervenció Sanitaris
i Socials que prioritzin l'assistència primària de salut, facilitant les unitats bàsiques de salut,
l’assistència domiciliària i amb una atenció adequada als pacients amb patologies rares.
d. Seguretat Social
Considerem prioritari el manteniment de les prestacions contributives, no contributives i de
subsistema lliure segons el previst a l’article 41 de la Constitució.
Apostem per una modernització de les condicions de treball amb la implementació d’un fons de
capitalització individual per acomiadament.
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9. POLÍTIQUES SOCIALS
La LLIGA DEMOCRÀTICA aposta pel foment de les polítiques socials amb la finalitat de
mantenir l’Estat del Benestar. Prioritzarem l’erradicació de la pobresa infantil, la promoció dels
joves, l’accés a l’habitatge i l’activitat de la gent gran. Potenciarem la conciliació laboral i familiar
revisant els horaris laborals i socials per a la seva adaptació a la quotidianitat europea.
a. Família
Emfatitzem el valor de les famílies com a pilar fonamental de la nostra societat, generadora de
solidaritat, promotora de la dignitat humana, protectora dels més desafavorits i transmissora de
valors. A través de l’impuls d’una llei integral de la família orientem les nostres propostes socials,
laborals i econòmiques a la promoció i ajut al creixement de la natalitat.
b. Infància
Establirem els mecanismes necessaris perquè siguin els pares els que prenguin les decisions
relatives a la cura i educació dels seus fills.
Ens proposem lluitar contra la pobresa infantil per erradicar-la de manera eficaç i duradora.
c. Joventut
Fomentarem la implicació dels joves en els objectius individuals i col·lectius de país, vetllant per
la igualtat d’oportunitats, promovent polítiques laborals encaminades al foment de l’economia
productiva, l’esperit emprenedor a través d’incentius fiscals i una òptima formació, facilitant
l'accés a l'habitatge mitjançant l'ajust d'impostos i subvencions.
d. Gent gran
Promourem l'emancipació de la gent gran, amb la implementació de programes de foment de la
productivitat i la iniciativa social, de la vida autònoma i el proveïment d’un servei d’atenció
multinivell digne.
e. Pobresa i exclusió social
Elaborarem estratègies que no volem siguin merament pal·liatives, sinó estructurals; amb
intervenció dels diferents operadors, de manera que les mesures que s’implementin siguin de
manera coordinada amb tots els agents implicats i de manera transversal; entre ells, el tercer
sector i en especial les institucions i associacions veïnals locals, ja que és on amb més facilitat
es detecten les mancances dels seus ciutadans.
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f. Igualtat
Impulsarem una nova legislació contra la Violència de Gènere i altres tipus de violència en l'àmbit
familiar i de la parella o les relacions afectives, revisant i corregint els fracassos de l'actual
legislació que moltes vegades no ha aconseguit la finalitat per a la qual va ser creada, i no
obstant això altres vegades és instrumentalitzada per a altres objectius que desvirtuen els fins
propis de la norma.
També desenvoluparem polítiques basades en l’educació en la igualtat des de l’inici de
l'escolarització.
g. Tercer Sector
Apostem perquè les administracions cooperin i tinguin en compte en la presa de decisions
socioeconòmiques que afecten les problemàtiques que des del Tercer Sector s’aborden.
h. Habitatge
Defensem que el dret a l’habitatge sigui un dret fonamental essencial perquè els ciutadans
assoleixin plenament aquesta condició.
Tenim com a objectiu principal que s’assoleixin, mitjançant una activitat pública forta, decidida,
compromesa i implicada de construcció d’habitatges els objectius de solidaritat urbana.
L’Administració ha de disposar d’un parc d’habitatges de lloguer prou ampli per a resultar
determinant en les necessitats d’habitatge.
Així mateix, un cop assolits els Objectius de Solidaritat Urbana proposem el desenvolupament de
polítiques de concertació entre el sector públic i el privat per construir habitatge assequible tant
de compra com de lloguer, incentivant als promotors perquè l’edifiquin i ajudant els joves a tenir
el seu primer habitatge en els primers deu anys de vida laboral, així com a les famílies més
necessitades.
Proposem la integració de la Llei d’Habitatge al corpus de la Llei d'Urbanisme.
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10. POLÍTIQUES TERRITORIALS I URBANISME
La LLIGA DEMOCRÀTICA propugna la igualtat de drets i d'accés als beneficis i oportunitats que
les ciutats ben gestionades.
a. Nova Agenda Urbana
Proposem alinear completament la normativa urbanística, ambiental i d'habitatge existent als
objectius de la Nova Agenda Urbana catalana, espanyola i europea.
b. Urbanisme
Defensem la professionalització del desenvolupament de sòl, la dissociació del dret a edificar i el
dret de propietat de sòl i la conversió del dret a edificar com un dret independent de titularitat
administrativa i negociable en el mercat.
Apostem per una restricció extraordinària dels instruments de planejament que busquin la
limitació dels usos urbanístics.
Apostem per la introducció a la Llei d'Urbanisme d'una definició d’usos de sòl que eviti
l'especialització i se centri a definir situacions d'incompatibilitat d'usos, de manera que el canvi
d'ús de les finques, dins el marge establert pel planejament, sigui senzill i poc burocràtic
c. Mobilitat Sostenible
Impulsarem polítiques reals i efectives per complir amb el Programa Europeu "Aire Net per a
Europa" i d'aquesta manera aconseguir una bona qualitat de l'aire mitjançant la reducció
d'emissions contaminants segons el full de ruta de la Comissió Europea.
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11. JUSTÍCIA
La LLIGA DEMOCRÀTICA considera inqüestionable que un sistema judicial eficient i eficaç fa de
pilar perquè el nostre territori gaudeixi de la seguretat jurídica que necessita qualsevol territori
que vol ser locomotora de l'economia d'un país.
a. Jutjats i tribunals
La LLIGA DEMOCRÀTICA treballarà perquè es doti els jutjats i tribunals dels mitjans materials,
tecnològics, humans, instal·lacions i recursos per al correcte desenvolupament de les funcions
que els són atribuïdes, en compliment de les facultats previstes a les lleis.
b. Personal i formació
Promourem l'obertura a la cobertura de places de funcionaris amb criteris de mèrit, capacitat i
coneixement, posant el focus en la formació i el talent.
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12.POLÍTICA ECONÒMICA I INVERSIONS
La LLIGA DEMOCRÀTICA sosté que la defensa el mercat i de l'empresa privada són els eixos
centrals d'una política econòmica eficaç. Tot això, sense perjudici, que hi hagi un sector públic,
ben gestionat, que potenciï les infraestructures, corregeixi les desigualtats socials i garanteixi la
igualtat d'oportunitats i els drets socials.
a. Teixit empresarial
Ens comprometem a impulsar la innovació a la recerca d'un sistema sostenible i més just, i
treballarem perquè sigui un dels motors de creixement de l'Estat Espanyol.
b. Logística
Conservarem i acreixerem l’avantatge competitiu de la nostra localització geogràfica com a hub
logístic del sud d’Europa.
c. PIMES i autònoms
Ens comprometem a simplificar els tràmits inicials per a l’establiment d’una nova empresa o
negoci i a estimular l’ocupació de joves tot recompensant les empreses que contractin per
primera vegada una persona amb contracte indefinit.
Proposem una acció continuada per a afavorir la creació de PIMES i l’establiment de negocis per
part de treballadors en atur o joves que vulguin iniciar la seva vida laboral a través de
l’atorgament d’avals que permetin l’accés al crèdit.
d. Política empresarial exterior
Augmentarem el pressupost de les oficines de promoció del comerç i de captació d’inversions de
la Generalitat de Catalunya per a potenciar i fomentar la inversió, atreure’n i internacionalitzar les
nostres empreses.
e. Infraestructures
Ens comprometem a impulsar les següents infraestructures estratègiques per al progrés
econòmic del país: aeroports, ports de Barcelona i Tarragona i el corredor mediterrani.
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13. SEGURETAT
La LLIGA DEMOCRÀTICA defensa una política de tolerància zero amb la delinqüència i
propugna la coordinació, independència i professionalització de les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat.
Defensem l’optimització dels mitjans i recursos humans destinats a la seguretat, per ajustar-los a
les actuals necessitats en les diferents parts del territori i les seves corresponents especificitats
tant socials com sectorials, apostant per una màxima coordinació entre les diferents forces i
cossos de seguretat, especialment en concurrència d’àmbits competencials relacionats amb
Infraestructures Crítiques o davant de potencials amenaces terroristes.
Aquesta optimització ha d'anar acompanyada d'un augment en la dotació pressupostària per a la
renovació d’equips i sistemes d'última generació, d'un complement salarial que permeti equiparar
els agents de les diferents FCSE destinats a Catalunya, i d'un major aprofitament dels actuals
efectius existents en Seguretat Privada en aquelles activitats en què puguin auxiliar la funció
pública.
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14. EDUCACIÓ I UNIVERSITATS
La LLIGA DEMOCRÀTICA aposta per una educació de qualitat a través de l’escola pública i
concertada, amb lliure elecció per part dels pares, l’intercanvi amb alumnes d’altres centres de
l’Estat, l’aposta per les escoles rurals i una formació superior lligada al mercat de treball.
Garantirem el correcte finançament dels models d’escola pública i concertada, així com l’elecció i
l’accés a l’escola a través d’un districte únic.
Promourem l'aprenentatge continu dels docents mitjançant plans de formació de qualitat.
a. Educació infantil i primària
Garantirem la gratuïtat efectiva de l’educació des dels 0 als 18 anys i potenciarem els centres
educatius d’educació especial, amb atenció personalitzada als alumnes.
b. Educació secundària i batxillerat
Crearem un programa d’intercanvi per als estudiants de secundària i batxillerat entre els centres
de l’Estat.
c. Formació professional
Dotarem del prestigi i el reconeixement que la formació professional mereix en l’aposta per oferir
recorreguts professionals de perfil tècnic i adaptar l’oferta formativa a les necessitats.
Crearem programes d’intercanvi de formació professional.
Estudiarem avançar l’accés a l’educació tècnica amb 14 anys com a avantsala a la formació
professional als 16.
d. Universitats
Apostem per la relació Universitat-Empresa, imprescindible per a l’assoliment d’un
desenvolupament econòmic i social i la millora de la competitivitat del nostre teixit productiu.
D’aquesta manera fomentarem la innovació a través d’incentius fiscals al desenvolupament en
I+D+I.
Impulsarem un programa d’excel·lència que mantingui les universitats catalanes al més alt
nivell europeu. Ampliarem l’abast dels programes de beques i pràctiques, així com d’intercanvi.
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15. CULTURA I ESPORT
a. Esport
La LLIGA DEMOCRÀTICA entén l'esport com una eina d'integració social, amb un altíssim
potencial educatiu, que no només millora la qualitat de vida de la ciutadania sinó que també
serveix per lluitar contra qualsevol forma de discriminació i que suposa aproximadament el 5%
del PIB català. Tenint això en compte, fomentarem l'esport d'alt nivell, augmentarem el suport
econòmic fins als nivells dels assolits amb la Secretaria General de l'Esport i potenciarem la
presència de Catalunya als òrgans esportius estatals.
b. Cultura
La cultura és imprescindible per a la promoció d'una societat cosmopolita i oberta, per conservar
el nostre patrimoni històric i per a establir una estratègia econòmica de país. Integrarem la
cultura a tota l'etapa educativa, per fomentar-ne el gaudi entre els més joves. També farem
esforços per vincular la cultura amb la marca Barcelona i fomentarem el consum de cultura
catalana per a atraure turisme de qualitat. Per a assolir tot això, disposarem que un mínim del
2% dels pressupostos catalans es dediquin al sector cultural, que l'1% de la despesa en
inversions públiques (exceptuant les de caràcter social) es dediquin a infraestructures culturals i
que a la política fiscal s'hi inclogui una rebaixa de l'IVA cultural.
c. Llei d'impuls al mecenatge
Promourem la promulgació d'una nova Llei d'Impuls al Mecenatge, per a una multitud de sectors,
entre els quals serien el cultural i l'esportiu. L'objectiu és fomentar la col·laboració publicoprivada, afavorir els patrocinis, repartir de forma eficient els beneficis fiscals i superar un model
que força a aquests sectors a dependre del finançament públic.
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15. MIGRACIÓ
La LLIGA DEMOCRÀTICA considera que la immigració és un factor positiu per al manteniment
de l'estat del benestar, motiu pel qual es vol fomentar la migració legal i les polítiques
integradores.
a. Immigració
Volem impulsar polítiques estatals per a una reforma legislativa que redueixi els terminis per a
adquirir la ciutadania al cap de 6 mesos, amb l'objectiu de deixar enrere el marc actual. També
volem reforçar de forma ferma i urgent el sistema d'asil per a donar respostes sòlides a la
situació que viuen molts refugiats al nostre país.
b. Refugiats
Defensarem una política migratòria que flexibilitzi les vies d'immigració legal, facilitant l'accés i
reduint els terminis necessaris per obtenir la ciutadania. Construirem un país més obert i tolerant
mitjançant polítiques que contribueixin a corregir una concepció dels immigrants que els veu com
una amenaça. Per últim, volem potenciar la cooperació i el co-desenvolupament amb els països
d'origen, per a regularitzar els fluxos migratoris i facilitar la integració.
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16. EQUILIBRI TERRITORIAL
La LLIGA DEMOCRÀTICA vol promoure la recuperació i millora de les explotacions agràries i
ramaderes, posant un èmfasi especial al plantejament del sector com a una sortida laboral per
als joves, incentivant el consum de productes de proximitat i creant polítiques de sostenibilitat
dels terrenys improductius.
Volem també crear un centre d'emprenedoria al sector agrari, ramader, pesquer i silvícola, per
impulsar el teixit empresarial i fomentar l'oferta laboral per a les noves generacions. També
volem proporcionar ajudes als agricultors, tant per ajudar a gestionar la burocràcia administrativa
relativa a les seves explotacions com per a promoure l'explotació de terres improductives. Allà on
calgui, establirem plans integrals de reforestació per planejar amb criteris de sostenibilitat i
eficiència la reforestació dels nostres boscos, tot evitant la reforestació descontrolada.
Proposem una gestió compromesa i finalista del medi rural, especialment al seu entorn protegit.
Proposem, així mateix, l’establiment de mecanismes de valoració i reequilibri del valor dels
serveis ecosistèmics que el medi rural i, especialment, les àrees protegides aporten als nuclis
urbans.
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