Enfortir l’Estat del Benestar
per créixer socialment
20-D
26 propostes de la Taula del Tercer Sector Social als
partits polítics per a les eleccions estatals del 20.12.15
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20-D

Eleccions estatals
20 de desembre de 2015

CRÉIXER SOCIALMENT
Els darrers quatre anys han estat especialment
durs per una gran part de la ciutadania. A les
successives crisis patides, -la financera, la del
deute sobirà, l’econòmica, la institucional- s’hi
ha de sumar la més important; la crisi social.
Retallades de grans dimensions en els pressupostos públics ens han dut a reduir una part
molt important dels recursos públics destinats
a prevenir la pobresa i l’exclusió, i els pocs que
s’han pogut destinar, han anat majoritàriament
a pal·liar situacions d’emergència greu. Les
entitats del tercer sector social hem hagut de
mantenir projectes, d’ampliar serveis, de cobrir
més necessitats i de més usuaris, en un context
econòmic molt advers.
Afortunadament, el cicle canvia. Si atenem
les declaracions que es fan per part de les institucions públiques, les xifres macroeconòmiques apunten a un creixement econòmic i sostingut que s’ha prolongat els darrers set trimestres. Però al mateix temps, i de forma incomprensible, la pobresa i l’atur es cronifiquen i les
desigualtats augmenten.
Les eleccions a les Corts espanyoles del proper
20 de desembre seran una excel·lent oportunitat
per demandar els partits polítics que hi concorren
perquè situin les polítiques socials al centre de la
seva acció política. Que el govern que en sorgeixi de les urnes prioritzi sense ambigüitats totes
aquelles accions que permetin reduir les xifres
d’atur, d’exclusió, de pobresa i de manca de suport
social. Que es treballi de forma consensuada per
un sistema fiscal redistributiu que sigui més just.
Que, finalment, aquest creixement econòmic es
tradueixi en creixement social.

Les nostres
propostes
A. FINANÇAMENT I FISCALITAT
1.

Emprendre una reforma fiscal en profunditat perquè
esdevingui un sistema amb més capacitat redistributiva,
i que incorpori un impost negatiu per a les persones amb
baixos ingressos.

2.

Reforçar la lluita contra l’evasió i el frau fiscal, i eliminar
les exempcions i privilegis a grans fortunes i empreses,
incloent l’equiparació de la tributació de les SICAV a la
resta de societats.

3.

Recuperar el volum d’aportacions de l’Estat als programes
socials de les Comunitats Autònomes d’abans de la crisi:
dependència, habitatge, ocupació, immigració, etc.

B. PENSIONS I PRESTACIONS
4.

Aprovar un pla contra la pobresa severa i la pobresa
infantil, que inclogui la creació d’una prestació per a les
famílies vulnerables amb fills a càrrec.

5.

Garantir per llei que cap pensió no contributiva estigui per
sota del llindar de la pobresa, i es establir una pensió bàsica
universal mínima per a les persones majors de 65 anys.

C. ATENCIÓ A LES PERSONES
6.

Reformar el sistema de finançament i de baremació de la llei
de la dependència, i establir un nou model de copagament,
amb paràmetres assumibles i justos, que garanteixi a les
persones amb discapacitat un accés digne als serveis.

7.

Revisar els criteris de distribució de l’ajuda alimentària
perquè tingui més en compte el nombre de persones
vulnerables a atendre.

D. OCUPACIÓ I FORMACIÓ
8.

Augmentar el salari mínim interprofessional fins a 800
euros mensuals en dos anys, per apropar-lo als nivells
recomanats per la Carta Social Europea.

9.

Recuperar el pressupost anterior a la crisi destinat a
polítiques actives d’ocupació per a la inserció laboral de les
persones amb discapacitat i/o trastorns mentals.

10. Exigir per llei que totes les empreses que estan obligades
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al compliment de la quota de reserva del 2% de persones
amb discapacitat, ho hagin d’acreditar per poder
accedir a qualsevol contracte amb les Administracions
Públiques.

11.

Reformar la legislació dels Centres Especials de Treball a fi
de garantir que puguin seguir exercint la seva important
funció social.

12. Reformar la legislació de qualificacions i certificats de
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
agrupem i representem més de 3.000 entitats socials
catalanes. Actuem en defensa dels drets socials, d’una
societat sense pobresa ni exclusions, i d’un Tercer Sector
Social més fort, eficient i al servei de les persones.

professionalitat a fi de protegir les escoles de formació
associatives, i establir una qualificació específica per als
assistents personals de persones dependents.

13.

Dur a terme el traspàs pendent a les autonomies de les
beques i ajuts a l’estudi, amb l’objectiu de millorar-ne els
criteris de distribució i garantir la igualtat d’oportunitats
en l’acces a l’ensenyament post-obligatori.
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Fortalecer el Estado del
Bienestar para crecer
socialmente
E. HABITATGE I TRANSPORTS
14. Traspassar les polítiques d’habitatge i el seu
finançament a les Comunitats Autònomes, prioritzant
el traspàs de recursos destinats a l’ampliació del parc de
lloguer social.

15. Retirar els recursos interposats davant del Tribunal
Constitucional contra la legislació catalana en matèria
del dret a l’habitatge i la pobresa energètica, i compromís
de respectar la llei de mesures urgents aprovada pel
Parlament català el 29 de juliol.

16. Aprovar un nova llei reguladora del Dret a l’Habitatge
que inclogui la dació en pagament retroactiva, la
protecció davant les clàusules abusives, la mobilització
dels pisos buits amb finalitats socials, i la garantia dels
subministraments bàsics de llum, gas i aigua.

17.

Reformar l’actual Llei de Lloguers per protegir els llogaters
vulnerables i allargar la durada mínima dels contractes
fins als 5 anys.

18. Establir un pla d’inversions que garanteixi que el
transport públic ferroviari i d’autocars de mitja i llarga
distància esdevingui plenament accessible l’any 2017.

26 Propuestas de la Taula del Tercer
Sector Social
a los partidos políticos para las
elecciones estatales del 20.12.15
NUESTRAS PROPUESTAS
A. FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD
1. Emprender una reforma fiscal en profundidad porque sea un sistema con más
capacidad redistributiva, y que incorpore un impuesto negativo para las personas
con bajos ingresos
2. Reforzar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, y eliminar las exenciones
y privilegios a grandes fortunas y empresas, incluyendo la equiparación de la
tributación de las SICAV al resto de sociedades.
3. Recuperar el volumen de aportaciones del Estado a los programas sociales de las
Comunidades Autónomas de antes de la crisis: dependencia, vivienda, ocupación,
inmigración, etc.

B. PENSIONES Y PRESTACIONES
4. Aprobar un plan contra la pobreza severa y la pobreza infantil, que incluya la
creación de una prestación para las familias vulnerables con hijos a cargo
5. Garantizar por ley que ninguna pensión no contributiva esté por debajo del umbral de la
pobreza, y se establecer una pensión básica universal mínima para las personas mayores
de 65 años.

C. ATENCIÓN A LAS PERSONAS
6. Reformar el sistema de financiación y de baremación de la ley de la dependencia,
y establecer un nuevo modelo de copago, con parámetros asumibles y justos, que
garantice a las personas con discapacidad un acceso digno a los servicios.
7. Revisar los criterios de distribución de la ayuda alimentaria porque tenga más en
cuenta el número de personas vulnerables que atender.

D. OCUPACIÓN Y FORMACIÓN

F. IMMIGRACIÓ I ASIL
19. Flexibilitzar les condicions per a la concessió i
renovació dels permisos de residència i treball
a les persones estrangeres, eliminar els Centres
d’Internament, i garantir el dret a l’assistència sanitària
a tota la població.

20.Reforçar els programes d’acollida d’asilats i refugiats per
facilitar-ne la seva integració a la nostra societat.

8. Aumentar el salario mínimo interprofesional hasta 800 euros mensuales en dos
años, para acercarlo a los niveles recomendados por la Carta Social Europea
9. Recuperar el presupuesto anterior a la crisis destinado a políticas activas
de ocupación para la inserción laboral de las personas con discapacidad y/o
trastornos mentales
10. Exigir por ley que todas las empresas que están obligadas al cumplimiento de la
cuota de reserva del 2% de personas con discapacidad, lo tengan que acreditar
para poder acceder a cualquier contrato con las Administraciones Públicas.
11. Reformar la legislación de los Centros Especiales de Trabajo con objeto de
garantizar que puedan seguir ejerciendo su importante función social
12. Reformar la legislación de calificaciones y certificados de profesionalidad con
objeto de proteger las escuelas de formación asociativas, y establecer una
calificación específica para los asistentes personales de personas dependientes.
13. Llevar a cabo el traspaso pendiente a las autonomías de las becas y ayudas al
estudio, con el objetivo de mejorar los criterios de distribución y garantizar la
igualdad de oportunidades en la acceso a la enseñanza post-obligatoria.

E. VIVIENDA Y TRANSPORTES

G. TERCER SECTOR
21.

Derogar les noves lleis del Tercer Sector d’Acció Social i la
del Voluntariat, aprovades el passat octubre.

22. Reformar el sistema del 0,7% de l’IRPF per a finalitats
socials, per tal de complir les sentències dels tribunals i
alhora garantir-ne un repartiment territorial just.

23. Preservar la capacitat de les Comunitats Autònomes
perquè, d’acord amb les noves directives europees de
contractació, puguin regular sistemes de concertació
específics per als serveis socials.

24. Posar fi al tractament discriminatori de les entitats
socials en els procediments de contractació pública a
causa de l’IVA, en la nova llei de contractes del sector
públic.

25. Millorar l’actual legislació de mecenatge per incrementar
les deduccions per a persones físiques i jurídiques fins a
nivells semblants als d’altres països europeus.

26. Eliminar l’informe preceptiu del Ministeri d’Hisenda per
a la concessió de les sol.licituds d’associació declarada
d’Utilitat Publica.

14. Traspasar las políticas de vivienda y su financiación a las Comunidades Autónomas,
priorizando el traspaso de recursos destinados a la ampliación del parque de
alquiler social
15. Retirar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra la
legislación catalana en materia del derecho a la vivienda y la pobreza energética,
y compromiso de respetar la ley de medidas urgentes aprobada por el Parlamento
catalán el 29 de julio.
16. Aprobar un nueva ley reguladora del Derecho a la Vivienda que incluya la dación
en pago retroactiva, la protección ante las cláusulas abusivas, la movilización de
los pisos vacíos con finalidades sociales, y la garantía de los suministros básicos
de luz, gas y agua.
17. Reformar la actual Ley de Alquileres para proteger los inquilinos vulnerables y
alargar la duración mínima de los contratos hasta los 5 años.
18. Establecer un plan de inversiones que garantice que el transporte público
ferroviario y de autocares de media y larga distancia acontezca plenamente
accesible en 2017

F. INMIGRACIÓN Y ASILO
19. Flexibilizar las condiciones para la concesión y renovación de los permisos
de residencia y trabajo a las personas extranjeras, eliminar los Centros de
Internamiento, y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria a toda la
población.
20.Reforzar los programas de acogida de asilados y refugiados para facilitar su
integración a nuestra sociedad.

G. TERCER SECTOR
21. Derogar las nuevas leyes del Tercer Sector de Acción Social y la del Voluntariado,
aprobadas el pasado octubre.
22. Reformar el sistema del 0,7% del IRPF para finalidades sociales, para cumplir las
sentencias de los tribunales y a la vez garantizar un reparto territorial justo
23. Preservar la capacidad de las Comunidades Autónomas porque, de acuerdo con
las nuevas directivas europeas de contratación, puedan regular sistemas de
concertación específicos para los servicios sociales
24. Poner fin al tratamiento discriminatorio de las entidades sociales en los
procedimientos de contratación pública debido al IVA, en la nueva ley de
contratos del sector público.
25. Mejorar la actual legislación de mecenazgo para incrementar las deducciones para
personas físicas y jurídicas hasta niveles parecidos a los otros países europeos.
26. Eliminar el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda para la concesión de las
solicitudes de asociación declarada de Utilidad Publica
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En breu...
■ Reforma fiscal i impost negatiu de la
renda

■ Tancament dels CIE i flexibilització dels
permisos de residència i treball

■ Augment del salari mínim

■ Reforç dels programes d’acollida d’asilats
i refugiats

■ Recuperar l’aportació als programes
socials de les CCAA
■ Prestació per a les famílies amb fills a
càrrec
■ Reforma del sistema de la dependència
■ Reforma de la legislació de CET i de
certificats de professionalitat
■ Traspàs pendent del sistema de beques i
ajuts a l’estudi
■ Nova llei del dret a l’habitatge i als
subministraments bàsics, i retirada dels
recursos contra la legislació catalana

■ Derogar les noves lleis del Tercer Sector i
del Voluntariat
■ Complir les sentències dels tribunals
sobre el 0,7% de l’IRPF
■ Facilitar que les CCAA estableixin
sistemes de concertació en l’àmbit dels
serveis socials
■ Nou tractament de l’IVA en la
contractació pública que no discrimini
les entitats del Tercer Sector
■ Millora de la legislació de mecenatge

■ Reforma de la llei de lloguers i traspàs de
recursos a les CCAA per ampliar el parc
de lloguer social
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