
 

RESOLUCIÓ XIII CONGRÉS 

CAP A UNA ESPANYA FEDERAL  
 
El federalisme és una forma d’organitzar la democràcia especialment adequada quan es tracta 
d’enfortir la convivència en societats integrades per pobles diferents que acorden construir 
institucions comunes, que uneixen la força de la unió i el respecte de la diversitat. Federalisme 
és autogovern i cogovern i, per això, és la millor manera d’organitzar l’Estat en un món 
d’interdependències creixents i sobiranies compartides. 

El federalisme està especialment indicat per vertebrar Estats que contenen diferents nacions i 
per això resulta adequat per a Espanya, formada per comunitats amb consciència de si 
mateixes, amb història, llengua, cultura i tradicions que configuren una determinada manera 
de ser i una ferma voluntat d’autogovern. 

Nosaltres no ens resignem a contemplar impassibles com s’engrandeix una bretxa entre els 
catalans i la resta dels espanyols, per l’aparició de problemes que no s’han resolt bé, i per 
tancar aquesta bretxa proposem una reforma federal que culmini la lògica evolució de l’Estat 
de les Autonomies, resolent els conflictes competencials amb regles clares, la representació 
política de les comunitats en els òrgans de l’Estat, la justa assignació de recursos i el 
reconeixement del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic d’Espanya. 

Des d’aquesta perspectiva, els acords de Granada subscrits pel conjunt del socialisme espanyol 
constitueixen un magnífic punt de partida i en aquest context cal que la Constitució assumeixi 
clarament, com a part del pacte constituent fonamental, l’opció per un model de caràcter 
federal amb les seves conseqüències de reconeixement i garantia de l’autonomia política de 
les comunitats i dels sistemes d’integració en les decisions estatals. Aquesta declaració 
constitucional de l’opció per un sistema federal, que podria incloure’s en el mateix article 1 de 
la Constitució juntament amb la resta de principis estructurals del nostre sistema 
constitucional, expressaria clarament el consens social i polític i el mateix pacte constituent en 
aquest àmbit. 

Què volem de la reforma federal: 

a) El reconeixement d’Espanya com a Estat federal integrat per nacionalitats i regions, que 
adoptaran la denominació i institucions que prefereixin. El principi federal, a través de la 
mútua lleialtat de totes les parts, ha d’inspirar la solució als problemes existents i ha de 
resultar compatible amb la diversitat de nacionalitats i regions que integren Espanya i amb el 
reconeixement d’opcions polítiques i legislatives pròpies de cadascuna d’elles. Així, cal el 
reconeixement, en els termes de l’actual article 5 de l’EAC, del paper dels drets històrics en el 
fonament de l’autogovern de Catalunya i d’una posició singular de la Generalitat en el conjunt 
d’institucions de l’Estat. En el mateix sentit, cal un millor règim del plurilingüisme a nivell 
federal, amb un major esforç de l’Estat federal en la promoció i protecció de les llengües que 
s’hi parlen, i fent del conjunt de les institucions i organismes federals un àmbit plurilingüe, tot  
establint la participació dels ens federats amb llengua pròpia en la UNESCO. 

b) La reforma del Senat per convertir-lo en un Consell Federal integrat per representants dels 
governs autonòmics, amb un nombre mínim de tres membres, més un més per cada milió 
d’habitants. Les seves funcions principals consisteixen a aprovar necessàriament les lleis 
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bàsiques de l’Estat, juntament amb el Congrés dels Diputats, i en dirigir les relacions entre les 
CCAA, amb l’Estat i amb la Unió Europea (UE). La decisió del Senat sobre les lleis que de fet 
vénen a delimitar les competències autonòmiques ha de reduir dràsticament els conflictes en 
la mesura que són les pròpies CCAA les que tenen la decisió al Senat. 

c) Una nova distribució de competències fundada en l’experiència de tres dècades. A més del 
gran canvi que introdueix el nou Senat, es proposa que les competències derivin de la mateixa 
Constitució i no del bloc de constitucionalitat. En primer lloc, mitjançant una clàusula atributiva 
de competències a l’Estat que atorgui totes les altres a les CCAA. En segon lloc, tractant en 
diferents articles la naturalesa i els àmbits de les competències estatals compartides (bases-
desenvolupament, pel territori i legislació-execució) i suprimint les clàusules de prevalença i 
supletorietat que eren font de confusió, així com redefinint algunes competències amb 
l’objectiu de garantir l’àmbit de decisió propi de cada comunitat. Finalment, tractant les 
competències que corresponen a singularitats d’algunes nacionalitats i regions. 

d) Un nou caràcter de l’Estatut d’Autonomia. La naturalesa jurídica dels estatuts d’Autonomia 
ha presentat gran ambigüitat pel seu doble caràcter d’Estatut i Llei Orgànica, especialment en 
la definició de les competències. Ara es proposa la substitució de l’última funció, a partir de la 
definició de competències de l’Estat enunciades directament per la Constitució i una clàusula 
residual general per a les CCAA, i la consideració de l’Estatut com a Constitució de la Comunitat 
Autònoma, canviant també el procediment per seva aprovació, que serà tasca exclusiva de la 
CA i la limitació del control del Tribunal Constitucional. 

e) Les relacions de col·laboració entre les CCAA i d’aquestes amb l’Estat. La importància que 
tenen en tots els sistemes descentralitzats les relacions intergovernamentals no va ser 
recollida per la Constitució i es proposa posar remei a aquesta absència amb la incorporació de 
regles que en gran part han estat introduïdes per les últimes reformes dels Estatuts 
d’Autonomia, però adquiriran major efecte en ser contemplades per la Constitució. 

f) La descentralització del poder judicial. El poder judicial tot just s’ha incorporat a l’Estat 
autonòmic i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és un òrgan de govern judicial que 
presenta molts problemes: tots dos aspectes s’aborden en la reforma del poder judicial. Pel 
que fa a la jurisdicció, el Tribunal Superior de Justícia de les CCAA (TSJ) esgotarà els recursos 
judicials excepte el d’unificació de doctrina que es reserva al Tribunal Suprem. Pel que fa a 
l’administració, a cada CA ha d’haver un òrgan de govern judicial, de composició semblant a les 
Sales de governs dels TSJ i amb més facultats que les actuals. Per a les decisions de caràcter 
general es proposa crear un òrgan reduït (5 membres, amb 3 magistrats i 2 juristes) que 
resolgui també els recursos plantejats contra les decisions de l’òrgan de les CCAA. 

g) La regulació del finançament en la Constitució. El debat sobre el finançament autonòmic 
s’ha de desenvolupar en el marc d’algunes regles constitucionals fonamentals clares i 
acceptades per tothom, fins ara inexistents, sense perjudici de mantenir la Llei Orgànica per al 
seu desenvolupament. L’expressió clara de les bases del sistema i la garantia d’un 
comportament transparent lleial de totes les instàncies són funcions que ha d’assumir la 
Constitució en un Estat compost. En aquest sentit, caldria recollir a la Constitució els principis 
d’ordinalitat, autonomia financera, suficiència i solidaritat. I també la figura dels Consorcis 
Tributaris, amb participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les 
Agències Tributàries dels ens federats que ho desitgin, per tal que aquests Consorcis puguin 
realitzar les funcions de gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis dels 
ens federats, així com dels tributs cedits, i de qualsevol altra delegació o col·laboració que 
s’estableixi. 

h) La reforma que es proposa implica un canvi en el funcionament de totes les institucions, 
tant estatals com autonòmiques, integrant en major mesura a les Comunitats Autònomes en 
les decisions estatals i assumint, en conseqüència, la legitimitat d’aquestes decisions. Aquests 
canvis, canalitzats fonamentalment a través del Senat, afecten altres institucions estatals, 
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assenyaladament al Tribunal Constitucional. El TC ha estat superat per la quantitat de 
conflictes de competències, recursos d’inconstitucionalitat i fins i tot qüestions 
d’inconstitucionalitat de base competencial, i convé corregir les causes d’aquesta situació. 
D’altra banda, la composició del TC hauria de tenir alguna connexió amb les CCAA, 
probablement a través del propi Senat federal. 

i) La proposta de reforma constitucional no és total, però afectaria a l’art. 1 CE i per tant hauria 
de seguir el procediment de l’art. 168 CE. 

 


