ELS ELEMENTS MÉS RELLEVANTS DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL QUE PROPOSEM
El model autonòmic ha fet possible la millora del nostre autogovern i el desenvolupament econòmic i
social de Catalunya els darrers 30 anys. Avui, però, són evidents els errors i defectes d’aquest Estat de
les Autonomies, impossibles de preveure l’any 1978, i molts estem d’acord en que convé fer una
revisió a fons del seu funcionament. A més, la desafecció entre Catalunya i la resta d’Espanya, no ha
fet més que créixer, nodrint-se també de les perspectives recentralitzadores del PP i els desafiaments
sobiranistes de CiU i ERC.

Els i les socialistes catalans defensem la llibertat i l’entesa entre els pobles d’Espanya, renovant el
pacte de convivència signat el 1978, perquè Catalunya continuï formant part d’Espanya sense
renunciar a la seva identitat ni als seus processos col·lectius, i això requereix un nou procés constituent
a partir del diàleg i la negociació. Defensem la necessitat d’impulsar una reforma constitucional
federal que resolgui quatre grans qüestions respecte al model territorial: reconeixement de la
singularitat, delimitació de les competències, reforma del Senat i un model de finançament just per a
Catalunya; i també que reculli les voluntats i els anhels dels pobles d’Espanya, constitucionalitzant
drets civils i individuals, impulsant la modernització de les nostres institucions, millorant la qualitat
democràtica i garantint constitucionalment polítiques públiques com l’educació i la sanitat.

Els elements més rellevants de la reforma constitucional que proposem són:

Incorporar a la Constitució el mapa autonòmic:

L’Estatut defineix a Catalunya com a nacionalitat i

la referència expressa a cada Comunitat serviria

en el seu preàmbul recull que el Parlament l’ha

perquè

definit com a nació d’una manera àmpliament

quedessin

identificades

amb

la

denominació triada en els seus Estatuts

majoritària.

Determinar i reconèixer els fets diferencials

Reconeixement constitucional de la singularitat de
Catalunya i dels seus drets històrics (art. 5 EAC)

Nova i delimitada distribució de competències

Les competències de la Generalitat quedaran

amb més garanties per a l'autogovern

blindades

Substituir el Senat per una Cambra de

Catalunya estarà representada com a tal en el

representació territorial

poder legislatiu de l’Estat

Un

nou

model

de

finançament

de

les

La Constitució recollirà el principi d’ordinalitat

Comunitats Autònomes
Perfeccionar algunes de les deficiències en

Es reduirà la diferència de rendiments dels règims

l’aplicació pràctica del Concert basc i el Conveni

forals

navarrès

finançament

Assegurar la igualtat en les prestacions bàsiques

La Constitució garantirà els drets socials que hem

de l'Estat del Benestar

assolit en els últims anys

Constitucionalitzar el principi de participació de

L’aplicació de tècniques federals assegurarà la

les comunitats en la governació de l'Estat, i

lleialtat i la cooperació entre els governs, i entre

incorporar principis i instruments federals de

ells i el Govern de l’Estat

amb

respecte

del

règim

comú

de

lleialtat i col·laboració
Una nova organització territorial de la Justícia

El poder judicial es descentralitzarà d’acord amb
pautes federals

Fomentar la participació de les comunitats en

Catalunya

podrà

defensar

els afers europeus

interessos en la Unió Europea

millor

els

seus

