
PROPOSTA DE QÜESTIONARI DEL MODEL ECONÒMIC 

Abans de respondre el qüestionari és necessari, per a una millor comprensió de les preguntes i 

opcions, que feu una ullada al Model del Sistema Econòmic que trobareu a la web de Reinicia: 

https://reiniciacatalunya.cat/ca/ 

 

1.- EL MODEL ECONÒMIC 

Tria, de entre les següents opcions, totes aquelles que et semblin importants o imprescindibles 

per tal de garantir la solvència, transparència i garanties per a un bon funcionament del 

sistema econòmic d’un estat. No assenyalis les que consideris que no son importants o 

imprescindibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compliment dels pactes de tipus econòmic és molt important. Les seves 

vulneracions i incompliments han de ser severament castigades i corregides. Els 

tràmits de resolució dels conflictes han de ser ràpids i curts i les seves penes 

proporcionals a les quanties o danys econòmics no satisfets. 

Realització d’auditories amb caràcter obligatori a les empreses més importants 

de cada sector i/o a les administracions públiques. Les empreses auditores 

seran triades a l’atzar per un jutge i no es pot repetir el binomi auditor-auditat 

en un període de 10 anys. Els resultats de les auditories es faran públics. 

Tipificar i quantificar les penes per delictes o incompliments dels pactes 

econòmics. Considerar l’enriquiment no justificat com a frau i castigar 

severament la corrupció, tot establint mecanismes de transparència i protecció 

dels denunciants. 

Establir els mecanismes de valoració del risc i solvència de l’Estat de manera 

semblant als utilitzats per les empreses, tot cercant l’equilibri i estabilitat 

pressupostaria  i limitant l’endeutament i la càrrega dels  interessos del deute 

de manera que no es sobrepassin determinats “ràtios de solvència”. 

Limitar l’acumulació de quotes de mercat dels sectors més estratègics, com el 

sector energètic, el sector bancari-financer o el sector de les 

telecomunicacions, entre d’altres, establint quotes de mercat que impedeixin 

l’actuació oligopolística i la distorsió dels preus de mercat imposant els seus 

preus abusius que redueixen beneficis i oportunitats de negoci a la resta del 

teixit empresarial. 

Limitar els terminis de pagament dels pactes comercials a períodes curts, de 

manera que les empreses no tinguin problemes de finançament. Les empreses 

han de treballar i desenvolupar allò que saben fer. No poden destinar recursos 

econòmics a finançar als seus clients, per això ja hi ha un sistema bancari i 

financer que acompleix amb aquesta tasca. Els pagaments actuals de fins a 120 

o 180 dies son una càrrega excessiva per a les empreses limitant la seva 

estabilitat i supervivència. 

 

https://reiniciacatalunya.cat/ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduir els peatges i requeriments per als nous establiments de petites i 

mitjanes empreses, tot incentivant la seva creació amb mesures impositives i/o 

ajuts econòmics temporals. A la vegada exigir a les empreses l’acreditació 

conforme tenen els suficients coneixements tècnics i econòmics relatius a la 

seva activitat com per exercir-la correctament. 

Incentivar aquelles formacions acadèmiques que previsiblement tindran més 

demanda social a llarg termini, entre 15 i 30 anys propers, tot desincentivant la 

formació d’aquelles professions que tendiran clarament a disminuir o 

desaparèixer en el mateix període de temps. L’equilibri entre la oferta i 

demanda del món laboral és essencial per a una bona estabilitat i control de 

l’atur. Aquesta política requereix dels serveis de investigació necessaris. 

Catalunya és un país de petites i mitjanes empreses. Les polítiques públiques 

del foment de l’activitat empresarial haurien d’anar encaminades a fomentar la 

creació i desenvolupament d’aquest model d’empreses i en especial el foment 

d’aquells models basats en la autogestió, l’associacionisme i el cooperativisme, 

tot desenvolupant polítiques d’incentivació de tipus fiscals, i d’altres, que 

fomentin la seva creació i desenvolupament. 

Desenvolupar un model econòmic que sigui respectuós amb el medi ambient i 
la sostenibilitat. Crear polítiques d’incentivació o desincentivació d’acord amb 
l’objectiu i el mètode productiu de les empreses, tant per les establertes, com 
per les de nou establiment, incentivant aquelles empreses respectuoses amb el 
medi ambient, la ecologia i la sostenibilitat, tot penalitzant aquelles que no ho 
siguin. 
 

Obrir un debat per trobar un model més satisfactori del repartiment dels 
excedents de producció o beneficis entre capital i treball, que contribuís a la 
estabilitat del mon empresarial i del treball. Ens hauríem de preguntar si la 
propietat dels excedents de producció haurien de ser tots absolutament per a 
la propietat del capital, com és ara o, per contra, una part més o menys 
important hauria d’anar a mans de la força de treball que ha contribuït a 
generar-les.  
 

Altres. Indicar: ……….…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Passar del dret romà al dret anglosaxó en les transaccions econòmiques o 

comercials, pel que la propietat dels bens transaccionats no son propietat del 

comprador fins que el pagament no s’ha fet efectiu. En el nostre sistema, basat 

en el dret romà, el comprador, que ha fet una promesa de pagament futur, 

però que encara no ha pagat el be o mercaderia, ja la pot posar a la venda i 

transaccionar-la, jugant amb els bens i diners del venedor, però sense que hagi 

fet efectiu el seu pagament. Aquest procediment empara, d’una manera 

estructural, la possibilitat de frau per quant un comprador pot transaccionar 

amb bens que encara no ha pagat. 

 



2.- POLÍTICA FISCAL 

Tria, d’entre les següents accions, totes aquelles que et semblin importants o imprescindibles 

per a una bona fiscalitat del teu país. No assenyalis les que consideris que no son importants o 

imprescindibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- EL SISTEMA FINANCER I LA PÒLÍTICA MONETÀRIA 

Tria, de entre les següents accions, totes aquelles que et semblin importants o imprescindibles 

per a un bon sistema financer i política monetària del teu país. No assenyalis les que consideris 

que no son importants o imprescindibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descentralització o transferència de responsabilitats han de comportar 
també la transferència dels recursos financers per a poder portar a terme la 
gestió de les actuacions transferides. 
 

La ciutadania ha de poder participar i decidir les polítiques públiques de 
finançament dels serveis públics i, també, ha de poder participar de les 
decisions en les polítiques impositives per tal de generar-lo. 
 
Les grans acumulacions de capital o els alts beneficis d’empreses i particulars 
han de ser gravats amb unes taxes impositives altes i progressives que estiguin 
d’acord amb el principi i funció redistribuidora de la fiscalitat. 
 

Altres. Indicar: ……….…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Els beneficis extraordinàriament alts de les empreses oligopolistes dels sectors 
estratègics com l’energètic, el bancari-financer o el de telecomunicacions, 
entre d’altres, han de ser limitats i controlats per tal de que no perjudiquin la 
supervivència i el manteniment del conjunt del sistema empresarial i no 
distorsiones el comportament del mercat. 
 

Altres. Indicar: ……….…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

La importància del sistema financer i dels seus actors és un aspecte massa 
important com per a no sotmetre’ls a un estricte control estatal per tal de 
garantir la seva solvència i evitar que siguin els promotors de crisis 
econòmiques de gran abast com ha estat la crisi iniciada el 2007-2008 i que es 
va començar a gestar a mitjans dels anys 70 amb la desregularització d’aquests 
mercats. 
 

 



4.- ATUR I CIONTRACTACIÓ LABORAL 

Considera quines son, al teu parer, aquelles accions que garanteixen millor un lloc de treball 

per a tothom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres. Indicar: ……….…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’Estat, perquè no es pot obligar a les empreses, ha de garantir el treball de 
totes les persones en edat de treballar. L’Estat proveirà llocs de treball 
adequats a les seves circumstàncies, i en funció de les seves disponibilitats, a 
totes les persones que complint els requisits per a poder-ho fer, ho demanin. La 
retribució serà la del salari mínim professional en vigor. Aquesta provisió 
durarà fins que les persones trobin un nou lloc de treball. Aquesta 
implementació permetria reduir el nombre de contractes de treball a un tipus 
únic indefinit, eliminar el subsidi d’atur i les indemnitzacions per 
acomiadaments, a la vegada que augmentaria substancialment la productivitat 
i enriquiment del país per quant potencialment el 100% de la població activa 
estaria treballant i l’atur passaria a la història. 
 

 


