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El PSC presenta el seu projecte de reforma federal de la Constitució 
Redacció 

La Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC, presenta oficialment aquest dijous a Barcelona el seu recent document on proposa una 

reforma de la Constitució en clau federal. El text representa “un primer esbós de les idees força que podrien constituir el nucli d'una 

reforma de la Constitució en sentit federal”, i ja es va donar a conèixer a començaments de mes, quan els socialistes catalans van fer 

arribar una primera còpia al PSOE amb una proposta estrella: que el finançament autonòmic estigui regulat en la Constitució. 

 

Descentralitzar i fixar competències 

El text, de 40 pàgines i elaborat per “un seminari reduït” impulsat per la fundació socialista, a partir de les contribucions de Xavier Arbós, 

Meritxell Batet, Carme Chacón, Jaume Collboni, Miquel Iceta, Eduard Roig, Joaquín Tornos i Francesc Vallès, proposa reconèixer 

Espanya com a "Estat federal", juntament amb “les nacions, nacionalitats i regions que l’integren”. Demana reformar el Senat per 

convertir-lo en un “òrgan federal” i fixar la distribució de competències entre els territoris, tenint en compte “la diferent naturalesa de 

l’Estatut d’Autonomia”. El document també proposa descentralitzar el poder judicial i reformar el Tribunal Constiucional. 

 

El finançament, a la Constitució 

Pel que fa al finançament, el text contempla diversos criteris bàsics: La "suficiència de recursos" del sistema global; que es respecti el 

"principi d'ordinalitat" (que un territori no retrocedeixi en el rànquing de riquesa després d'exercir la solidaritat); que hi hagi 

"bilateralitat i multilateralitat", així com "autonomia en la recaptació", i també que es corregeixin les "disfuncionalitats" del concert basc i 

el conveni navarrès. A més, raona que cal fixar els mecanismes de finançament en la Constitució per “superar la dinàmica de reformes 

que suposen la reobertura global de las discussions i una tensió política i territorial negativa per a la globalitat del sistema”. 

 

L'acte de presentació es farà aquest dijous a les set de la tarda a l'auditori del Pati Manning (Montalegre, 7, de Barcelona) i comptarà amb 

les intervencions de Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona; Francesc Vallès, diputat del PSC al 

Congrés i coordinador dels diputats i senadors del PSC a les Corts Generals; Jaume Collboni, portaveu del PSC i diputat al Parlament de 

Catalunya, i Miquel Iceta, president de la Fundació Rafael Campalans. 

 

Document 'Per una reforma constitucional federal' (pdf) 
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