SOM VALENCIANS es un partit valencià de centre, lliberal, moderat, democratic i
participatiu. Naix en l´esperança de regenerar la politica valenciana, defendre els
interessos dels ciutadans valencians dins de les institucions politiques valencianes,
aixina com en els parlaments espanyol i europeu. Volem millorar les condicions
economiques i socials de les persones que viuen en l´autonomia valenciana.

DEFENSA DELS INTERESSOS
VALENCIANS
SOM VALENCIANS es un partit que naix aspirant a defendre els interessos valencians.
Creguem que els partits estatals que tenen la seua seu en Madrit o Barcelona, mai
podran resoldre els problemes dels valencians. DENUNCIEM que son estos partits els
que bloquegen el desenroll de la nostra autonomia, la creacio de riquea valenciana, i
treballen activament en contra dels interessos valencians, en benefici d´uns atres.

PROPOSTES ECONOMIQUES
Fiscalitat justa
La carrega fiscal que soporten els ciutadans i empreses valencianes es un llastre per a la
nostra economica. El tracte del Govern de Madrit en l´Autonomia Valenciana es injust i
discriminatori, governe el partit que governe.

Per aixo, SOM VALENCIANS defen una REDUCCIO sustancial d´imposts i la creacio d´una
Agencia Tributaria Valenciana, que recapte directament els imposts dels valencians, i
que invertixca en el territori valencià, tenint en conte a l´administracio local: Els
Ajuntaments, que son els orguens de representacio mes prop del ciutadà.
SOM VALENCIANS propon canviar el sistema de finançacio autonomica, én un concert
economic com te Navarra, per a que els imposts dels valencians es queden en casa.
Els valencians aportem mes diners a l´Estat, via imposts, pero no rebem lo que nos
correspon via inversions i gast public. La realitat es tenint una renta inferior a la mija
espanyola, som dels que mes aportem. Mentres que la mija espanyola està en 23.271
€/persona/any, la renta per capita dels valencians està en algo mes
de 20.000 euros/persona/any (AMPLIA INFORMACIO FENT CLICK DAMUNT DE
L´IMAGE)
El resultat es que any darrere d´any, els valencians perdem vora 6.000 millons d´euros,
i el Govern de la Generalitat no sap actuar per a corregir esta situacio.

SOM VALENCIANS propon crear una Agencia Tributaria Valenciana propia, en
competencies exclusives de recaptacio d´imposts, incloent-la en l´Estatut d´Autonomia
Valencià. D´esta manera conseguiriem dos coses:
1. No dependre de que el partit que governe en Madrit siga rival del que governe en
Valencia, i nos talle la finançacio.
2. Guanyar (o deixar de perdre) 6.000 millons d´euros cada any
Elevant els ingressos de la Generalitat Valenciana en 6.000 millons d´euros, el nostre
partit podria:
1. Baixant els imposts. El poder de l´Estat i dels politics seria menor, i aumentaria la
capacitat adquisitiva dels valencians, enfortint-se la classe mija, i aumentant la
seua capacitat financera. La recuperacio passa, inevitablemente, per una baixada
d´imposts clara, i perdurable en el temps, des de Valencia, mostrant el cami a tota
Europa. L´Estat ha de autollimitar el seu gasto, i el poder dels politics ha d´estar
controlat.
2. Eliminar la quota als autonoms. Els autonoms unicament haurien de pagar en
funcio de la seua facturacio. Si no facturen, no paguen. Un atra cosa no te sentit.
3. Ajudar a l´agricultura. Una societat que es preocupa pel camp, es una societat
sostenible.
4. Recuperar el sistema finançer valencià. Ajudant en beneficis fiscals a les empreses
que participen en el capital social de les noves entitats financers valencianes. Des
de les noves caixes i bancs valencians, es podria finançar idees, empreses i sectors
estrategics valencians. Clau per a la nostra terra.
5. Atraure el capital extranger. Reduir els imposts i la pressio fiscal en Valencia,
atrauria el capital extranger, instalant-se empreses i servicis en Valencia, creant-se
riquea i llocs de treball.
6. Millorar la Sanitat publica valenciana, i el pago a les farmacies.
7. Millora de les infraestrutures, eliminacio dels punts negres en les carreteres i
pasos a nivell de ferrocarril en tots els municipis valencians
8. Ajudes a la dependencia
9. Reestructuras l´ensenyança publica valenciana, apoyant als centres concertats,
reduïnt el numero d´alumnes per aula, i renovant les instalacions (adeu barracons)

Infraestructures que nos conecten en Europa
Es fonamental per al desenroll de l´economia valenciana, i la creacio de faena en el
nostre territori, que els nostres productes tinguen eixida directa a Europa.
Desgraciadament, els plans directors de comunicacions espanyols, sempre han priorisat
les comunicacions que tenen orige en Madrit i Barcelona. Per acabar en este problema,
proponen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexio Ports Alacant i Valencia en ferrocarril en ample UIC
Acces Nort al Port de Valencia
Rescate Autopista AP7
Finalisacio Autovia al seu pas per la Font de la Figuera
Estacio AVE Elig
Conexio ferrocarril Benidorm
Corredor Mediterraneu
Corredor Valencia-Arago-Cantabric

AUTONOMS
0 imposts autonomics i municipals el primer any d´activitat
Som Valencians (SV) ha observat que en els ultims quatre anys la situacio economica
de la nostra terra s'ha tornat “critica” en una alarmant taxa de destruccio d'empreses i
llocs de treball.
Com a mida per a ajudar a reconstruir el teixit empresarial en el territori valencià,
SomVal ha propost cobrar zero euros en imposts autonomics i municipals a tots els
autonoms i PIMES que obriguen el seu negoci en la nostra terra. Esta mida s'aplicaria
durant el primer any d'activitat economica de l'empresa i tindria per objectiu ajudar als
mamprenedors a traure avant el seu negoci.

Eliminar la quota als autonoms
Som Valencians, propon que les cuotes que hagen de pagar els autonomos siguen
proporcionals a la facturacio mensual, eliminant la cuota fixa actual. En l´actualitat, els
autonoms han de pagar un minim de 254 euros/mes, simplement per estar donats
d´alta en el sistema.
L´unica manera de fomentar el creiximent economic es l´eliminacio de totes les
barreres administratives, burocratiques i fiscals per als professionals autonoms, i
facilitar la contratacio de personal.

Drets basics
Des de Som Valencians reclamem drets basics com son el dret a la prestacio per
desempleo i dret a baixes retribuides des del moment en que es produix la baixa.

DACIO EN PAGAMENT
El partit Som Valencians (SV) propon la dació en pagament i exigix que s'aprove en
caracter d'urgencia. La dació en pagament permetria que aquella persona que ya no
pot pagar l'hipoteca del seu pis cancele automaticament el deute en el banc o caixa
d'aforros entregant les claus de la vivenda. Som Valencians enten que no te sentit
seguir pagant al banc per un pis que ya no es teu i que aço soles pot ser considerat un
acte d'usura per part de les entitats financeres.
Som Valencians ha detectat que un cada volta major numero de valencians se veu
abocat a un circul vicios de la pobrea del qual es casi impossible escapar. La formacio
considera que si una persona pert el seu pis i deu seguir amortisant la part restant i
ademes ha de costejar-se un alquiler, no li quedarà mes remei que treballar en negre
per a poder menjar. D'este modo, tampoc pot cotisar per a la seua jubilacio i engrossa,
en contra de la seua voluntat, l'economia sumergida.

Llei de mecenage que desgrave a facenda el
100% de l´import de les donacions
El partit Som Valencians propon una Llei de Mecenage que regule i fomente tres
modalitats diferents: les donaciones (en diners o en especie), les cessions en us i els
convenis de colaboracio empresarial. Tambe es contamplaria el micromecenage o
crowfunding. Les quantitats donades deurien, en tots els casos, desgravar el 100% del
seu import a l'hora de tributar a Facenda.
Som Valencians aposta per implantar un model de mecenage com el d'Estats Units.
Alli es promouen les donacions a entitats sense anim de lucre que perseguixquen un fi
religios, caritatiu, cientific, lliterari, cultural, educatiu, humanitari o per al foment del
deport aficionat. El 100% de la quantitat donada desgrava a l'hora de pagar a Facenda.
D'igual manera, es fixen unes quantitats llimit per a evitar que ciutadans o empreses
no paguen imposts.
Els incentius que actualment estan en vigor en Espanya permeten deduir el 25% del
IRPF a les persones fisiques i el 35% de l'impost de societats a les empreses que
invertixquen en entitats sense fins lucratius (aço exclou activitats en fins comercials).
Per una atra banda, la Llei Valenciana de Mecenage contempla deduccions del 15% en
el tram autonomic.
Son sifres molt alluntades de les que apliquen uns atres països europeus per a
estimular les inversions i les donacions. En França existixen reduccions del 60% per a
empreses i del 66% per a particulars. En Italia, els incentius a les empreses son del
100% i del 19% per a persones. En Regne Unit les deduccions poden arribar al 70%.

Aplicacio de l´horari europeu intensiu i
conciliacio familiar
SOM VALENCIANS, defen la necessitat d´implantar en les empreses valencianes un
horari llaboral a l´europea, per a millorar la productivitat de l´economia valenciana, i
fer posible la conciliacio de la faena i la vida familiar.
El plan de SOM VALENCIANS, presentat hui propon entre atres, concentrar la jornada
llaboral.
La proposta inclou la reduccio de la pausa per a dinar, millorar el rendiment
professional, treballant per objectius i que l´hora d´eixida siga maxim les 3pm o 4 pm.
El document de SOM VALENCIANS per a una millor calitat de jornada llaboral i la seua
conciliacio en la vida familiar, tambe inclou una aposta clara pel teletreball a distancia.
Els valencians som top i pioneers en moltes coses. Per aixo apostem per que
l´empreses valencianes siguen liders tambe en productivitat i racionalitat de
l´organisacio i flexibilisacio de la jornada laboral.

MIG AMBIENT I ECONOMIA
El problema de l´aigua
Els valencians disfrutem d´un clima mediterraneu, en el que desgraciadament s´altenen
les temporades de sequera extrema.
•
•
•

Aprofitament dels recursos hidrics disponibles
Racionalisacio dels usos hidrics
Aument dels recursos hidrics
o Desalacio
o Tranvas Ebre

Regeneracio dels boscs mediterraneus
La recuperacio total de la massa forestal valenciana es vital. Els arbres tenen la capacitat
de fixar el CO2, pero ademes frenar l'erosio, afavorixen l'infiltracio i la recarrega dels
acuifers.
Desgraciadament, els politics dels partits que no miren pels interessos dels poble no han
apostat mai per ajudar a la reforestacio dels boscs valencians. Ya siga perque es una
faena a llarc determini (mes dels 4 anys que marquen les eleccions), ya siga perque estàn
de pas en esta terra i no pensen en construit futur. A soles traure profit de la nostre
faena.
Es necessari que la reforestacio del Regne de Valencia siga feta, no pel poder politic, sino
pels VALENCIANS. En desgravacions fiscals, en ajudes publiques i sense l´intervencio dels
politics.
La reforestacio dels boscs valencians es crucial per a mantindre l´aigua en els rius,
promoure les plujes que tant necessita l´agricultura valenciana, i per a fer mes habitable
la nostra terra.

Energia
SOM VALENCIANS aposta per les energies renovables i els chicotets productors
d´electricitat.
No farem fals ecologisme d´escaparat, com fan certs partits. Al contrari, les iniciatives
en materia de Mig Ambient de SOM VALENCIANS seran sempre en propostes viables,
segures, netes i que afavorixquen l´autosuficiencia energetica dels valencians, sense
dependre de l´exterior.
Per aixo, considerem que les energies renovables (per eixemple l´energia solar o l´eolica)
son molt importants per a l´autonomia energética valenciana, i la preservacio del Mig
Ambient valencià, clau per a les activitats agricoles tradicionals valencianes, i el turisme
de calitat.
Rebugem el nou impost "Peaje de Respaldo" que prepara el Govern de Madrit a les
Energies Renovables generades pels chicotets productors valencians, i que en la
practica supon ficar un esperpentic impost al sol i al vent.

Energia i les persones
Som Valencians exigix que, durant el periodo d'hivern, la Llei impedixca tallar llum o gas a
les families o persones que no tinguen ingresos (com es fa en França) i que siga la
Generalitat Valenciana qui pague les factures de la llum a les families mes necessitades
per a que ningu tinga que passar fret en estes dates
La pobrea energetica apareix quan en una llar no hi ha diners per a pagar una cantitat
suficient d'energia que permeta cobrir les necessitats basiques, o quan se destina una part
excessiva dels ingressos familiars a pagar la factura energetica d'una vivenda, provocant
carencies en unes atres necessitats basiques. Este fenomen afecta actualment, segons
denuncies de diferents organisacions socials, a mes de quatre millons de persones en
Espanya. Una cantitat que està en permanent aument, a causa del descens del poder
adquisitiu i de les constants pujades dels servicis basics d'aigua, llum i gas.

REGENERACIO DEMOCRATICA
Canvi en la Llei electoral
Considerem que la barrera electoral del 5% es antidemocratica, pensada per a beneficiar
al bipartidisme i al centralisme, i discriminatoria, perque unicament existix en
l´autonomia valenciana. En atres autonomies, dita barrera del 5% no existix.
SOM VALENCIANS defen les llistes obertes, i l´eleccion dels representants politics per
mig de primaries obertes i no controlades per les cupules dels partits politics.
SOM VALENCIANS considera poc democratic la distribucio d´escons en els municipis i
les Corts Valencianes, per mig de la Llei d´Hont. Defenem un sistema de distribucio
d´escons completament PROPORCIONAL.

Financiacio dels partits politics
Rebugem les subvencions als partits politics. Considerem que els partits politics han de
financiar-se exclusivament per les aportacions dels seus militants i simpatisants, de
manera transparent i controlada per organismes de fiscalisacio externs.
Per a que la politica no siga una "professio", SOM VALENCIANS es compromet a que els
seus carrecs electes, no continuen en politica mes de 8 anys (dos llegislatures).
Considerem que per a resoldre els problemes dels ciutadans, s´ha de tindre els mateixos
interessos dels ciutadans, ademes de competencia professional, experiencia i
imaginacio, i no formar part d´un grup de professional de la politica que no ha treballat
mai en la vida real.

SANITAT I TEMES SOCIALS
Fer cumplir la Llei de dependencia
Compromis en els minusvalits psiquics i fisics, toxicomans i persones en exclusio social
Ajudar residencies de mal d´alzheimer
Sanitat per a tots
Lluitarém contra la pobrea energética
Treballarém per a implantar l´horari europeu i la consecucio de la conciliacio en la vida
familiar

EDUCACIO
Llibres escolars gratuits
El partit Som Valencians (SV) vol que els llibres escolars siguen gratuïts en
l'ensenyança obligatoria, concretament en els nivells de primaria i secundaria.
El nostre sistema es el colege o l'institut el que compraria els llibres de text a les
editorials i li'ls prestaria als alumnes a lo llarc del curs escolar.
D'esta manera, l'alumne podria utilisar el llibre de forma completament
gratuïta i es comprometria a tornar-lo en bones condicions al centre al finalisar
el curs. Els pares solament abonarien el cost del llibre en el cas de que, al
tornar-lo, este presentara desperfectes i fora necessari comprar un atre. Els
llibres de text serien propietat del centre docent i serien renovats per uns atres
nous en periodos de set anys.

Trillingüisme
El partit Som Valencians (SV) aposta per un sistema educatiu trilingüe en tots
els nivells (infantil, primaria i secundaria) a on un terç d'assignatures siga en
castella, un atre terç en valencià i un atre mes en angles. L'objectiu final seria
que a l'arribar a la majoria d'edat, tots els valencians foren capaços de parlar i
escriure perfectament en els tres idiomes. S'adoptaria ademes el model
finlandes, en el que no se posen notes ni calificacions fins als deu anys.

D'acort a la proposta de la formacio valencianista, l'ensenyança de l'angles sería
des dels tres anys d'edat, es priorisaria la contractacio de professors natius, i es
facilitaria l'intercanvi d'estudiants com a minim un trimestre a partir de 5º de
Primaria. Per a Som Valencians l'ensenyança de l'angles deu ser una prioritat,
tal i com ocorre en Holanda, Finlandia, Suecia o Noruega, a on fins i tot els
agranadors parlen un angles fluit.
Per a conseguir-ho el terç d'assignatures en angles deuria ser impartit per
professors natius (britanics, irlandesos, americans...). Se firmarien en Estats
Units i uns atres països angloparlants programes de professors visitants, pels
quals per eixemple un professor america podria vindre a Alcoy a ensenyar
llengua anglesa i educacio fisica en angles durant un periodo de tres anys pero
tambe un professor valencià podria anar a Houston a ensenyar castellà, i
perfeccionar el seu angles. Quan este docent retornara a Alcoy, despres d'haver

treballat tres anys en Estats Units o Regne Unit, tindria un nivell d'angles lo
suficientment alt com per a poder impartir varies assignatures en angles.

En valencià autentic
Som Valencians propon una revisio a fondo dels llibres de text de totes les
assignatures que s'impartixen en valencià, eliminar els barbarismes i
catalanismes i apostar sempre pel vocabulari i formes valencianes, aixina com
per l'ortografia valenciana (Normes d'El Puig).

Educacio infantil
Som Valencians (SV propon que els pares puguen portar debades a la guarderia
als seus fills en edats entre u i tres anys.
La formacio valenciana enten que es urgent oferir este servici, ya que facilitaria
la reincorporacio de la dona al mercat laboral i donaria un respir a les families.
Per a sufragar esta despesa Som Valencians propon que l'administracio
entregue a les families un chec escolar per valor de 240 euros al mes per cada
chiquet.
El chec escolar es un abonament pel cost del lloc escolar en el que cada familia
acodix al colege de la seua lliure eleccio. Som Valencians defen este model
perque donaria mes llibertat als pares a l'hora de triar el centre.

