LES 4 “R” DEL FEDERALISME
Els i les socialistes catalans proposem que, fruit del diàleg i la negociació entre les forces
polítiques espanyoles i catalanes, es pugui concretar un nou pacte constituent per a reformar la
Constitució en un sentit Federal. Aquesta reforma constitucional hauria d’incorporar, com a
mínim, els següents aspectes, que anomenem “Les 4 R del Federalisme”:

EL RECONEIXEMENT
Cal garantir el reconeixement de la identitat nacional catalana, de la seva singularitat dintre
d’Espanya, que té arrels històriques profundes que es manifesten, especialment, en la seva
llengua, la seva cultura, el dret civil i les institucions d’autogovern. D’aquesta forma Catalunya
seria reconeguda com a nació dins d’Espanya i gaudiria del màxim autogovern a partir d’un
reconeixement específic.

LES REGLES
La reforma constitucional que proposem contindria regles clares per delimitar els espais
competencials entre l’Estat Federal i les nacions o comunitats. En el cas de Catalunya, la
Generalitat desenvoluparia les polítiques públiques que té encomanades, procurant la màxima
proximitat, eficàcia i eficiència, i evitant duplicitats i interferències del Govern federal.
La nova constitució recolliria tres llistes de competències:
1. Les competències del Govern espanyol: per exemple, la defensa, la subscripció de tractats
internacionals, la protecció civil del territori en casos de desastres o problemes que van més
enllà dels límits d'un territori o una part de la fiscalitat pel manteniment del pressupost federal.
2. Les competències que serien exclusives de les nacions federades, com és el cas de Catalunya:
per exemple l'educació o la sanitat, l'habitatge, la llengua i la cultura, el dret civil, la justícia, la
seguretat, etc.
3. Les competències compartides, que haurien de ser les menys possibles.

LA REPRESENTACIÓ
La reforma constitucional que proposem els socialistes inclou una profunda reforma del Senat.
Tothom està d’acord que el Senat tal com el tenim avui no serveix, és inoperant, redundant, no és
la cambra de representació territorial que hauria de ser. Per això, proposem la creació d'un Senat
federal amb presència dels governs de les nacions o territoris federats:
 A través del Senat reformat, les nacions o comunitats participarien de la política legislativa
general.
 En les competències exclusives, el Senat federal establiria les lleis de cooperació horitzontal
que calguin i les nacions federades podrien ostentar la representació de la Federació a nivell
europeu i internacional.

ELS RECURSOS
Amb la reforma constitucional impulsaríem un federalisme fiscal basat en els principis de
suficiència, justícia i solidaritat, per assolir un tracte econòmic just per a Catalunya.

En aquest sentit, una Agència Tributària de la Generalitat, amb participació del Govern federal es
faria càrrec de tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes. La Generalitat podria,
llavors, tenir tota la capacitat per modificar els impostos que li siguin atribuïts en funció de la
distribució que s’acordi amb el conjunt d’Espanya, tenint en compte les competències de la Unió
Europea.

Aquest sistema de solidaritat entre territoris hauria de garantir:
 Que el que paguen els catalans al conjunt de l'estat federal, com el que paguen la resta de les
seves nacions o territoris, sigui transparent.
 Que sapiguem a què es destinen els recursos que aportem i que, a poc a poc, el sistema
funcioni per fer menys necessària la solidaritat, perquè tots els territoris es van anivellant.
 El compliment del principi d’ordinalitat, que s’hauria de constitucionalitzar, amb les mateixes
garanties que actualment té el compliment del principi de solidaritat. De manera que, si
Catalunya és el tercer territori en aportacions al conjunt de l’estat federat, ha de ser també el
tercer territori en recepció de recursos per habitant.

