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BASES PER A UN 
ESTATUT FEDERAL 



PRESENTACib 

El Comité Nacional de Catalunya de la LCR va tenir una primera 
discusi6 que va volguer abastar tots i cada un deis problemas concrets 
-polltics economics, culturals, jurldics, etc.- que objectivament es plan
tegen a t''hora d'elaborar un estatut per a Catalunya. D'una manera o al· 
tra, no vam volguer estalviar-nos la feina i l'estudi que tindriem que fer 
si -com a pertit- tinguessim una participaci6 real a l'elaboraci6 del 
Estatut de Catalunya. O'aquesta primera discusi6 en va sortir aquest 
texte -<lesigual, inacabat, provisional- que és abans un document de 
treball, que un conjunt de conclusions definitives. Pero, el fet que, ara 
mateix, l'anomenada "comissi6 deis vint" - formada per parlamentaris 
escollits en aquellas eleccions del 15 de Juny de 1977- hagi emprés la 
tasca de redactar un estatut, crea una més gran sensibilitat del nostre 
poble per tots aquells aspectes concrets deis que parlavem i ens ha in· 
duit afer públic aquest document. 

Com podreu veure, aquest Estatut es una mica diferent deis models 
que circulen actualment. La majoria deis projectes d'estatut es limiten a 
fer una distribuci6 de competéncies entre I'Estat i Catalunya, sense indi · 
car-ne el contingut social. Nosaltres no creiem que es pugui separar la 
questi6 nacional de la social. Per aixo, si bé parlem d'una distribuci6 de 
competéncies, diguem també les mesures concretes que caldria pendre 
perqué les llibertats nacionals beneficiin als qui més han lluitat per elles: 
els treballadors, tot el poble oprimit. 

Ouan el contingut de l'Estatut, els marxistas revolucionaris expli · 
quemen aquest texte que segueix quines haurien de ser, al nostre en ten· 
dre, les Bases per a un Estatut Federal de Catalunya. Aquestes Bases, 
parteixen del dret de Catalunya a la seva sobirania i del nostre conven· 
ciment que la soluci6 Federal és la més adequada per a unes relacions 
igualitllries i fraternals de Catalunya amb els altres pobles de I'Estat. 
Es possible que !'experiencia de les mobiliuacions i reivindicacions 
populars, aix l com la d 'un avene cap el autogovem, ens demostrin que, 
en aspectes concrets, les nostres propostes no son les més adequades. 
Tanrnateix, ja hem dit que no les considerem la nostra darrera paraula. 
Pero on si podem garantir-vos que hem dlt la darrera paraula és en tot 
alió que fa referencia a la sobirania nacional de Catalunya. 
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Aquestes Bases son la proposta que fem els marxistas revoluciona· 

ris davant la situaci6 actual perqué creiem que defensen consequent· 

ment les llibertats nacionals i democrétiques i els interessos deis tre· 

balladors. Pero no són la soluci6, !'alternativa acabada, que proposem 

els marxistes revolucionaris. Nosaltres creiem que no hi ha soluci6 fora 

de la revoluci6 socialista, d'una República Catalana Socialista en el marc 

d'una República Socialista Federal Española la qua!, a la vegada, busca· 

ré federar-se a nivell peninsular, d'Europa i del mon. Les propostes que 

fem ara amb les Bases permeten ava~r cap aquesta soluci6 socielista, 

pero no s6n encara aquesta soluci6, s6n només unes tites en la seva 

consecuci6. 
Dit aix6 es podran compendra millor algunes de les nostres propos· 

tes: 
Al Dins l'apartat d'organs de govem fem una proposta democr.lti · 

ca-radical, es a dir, la soluci6 més favorable als traballadors en el marc 

actual, en el qua! no és possible una alternativa socialista immediata. 

Pero és evldent que la democracia radical és encara una democnlcia 

burgesa: Indirecta, formal i exclussivament poi ltica, la qual retalla 

sempre les llibertau deis treballadors i la majoria del poble. Els traba· 

l'adors han de batallar, dones, per bastir una demomcia directa, real 

per !'absoluta majoria de la poblacl6 (perqué no hi hagi una classe que 

ho posseix tot i una altra que només té la seva for~ de traball), una 

democracia que afecti a tota la vida social i, en primer lloc, a l'activi· 

tat económica, es a dir, una democnlcia socialista, la qual exigiré 

destruir I'Estat burges i edificar·ne un altre basat en els Consells 

Obrers. 
B/ Una cosa semblant passa en el terrany de les Fon:es Armadas, 

en el qua! les Bases adelanten una $érie de mesures que busquen evitar 

l'actuaci6 antidemocrética de I'Exércit burgés contra el conjunt de la 

poblaci6, pero no s6n encara l'altemativa socialista de substituir I'Exer· 

cit permanent del poble en armes: les milicies obreres i populars. 

C/ En el terreny de l'economla i alt ras passa una cosa semblant. 

No fem propostes a'una economia on ha desaparegut la propietat 

·privada deis medís de producci6. Fem propostes exigidas urgentment • 

per la situaci6 actual si volem evitar que els treballadors pagin la crisi 

capitalista. La lluita per aquestes propostes (nacionaliuaci6, control 

obrar ... ) ajuda als treballadors cap a una sortide socialista pero no la 

s6n encara. 
El nostre partit ha defensat 1 seguirll defensant que I'Estatut l'ha 

de ter el poble de Catalunya i que la manera més adient es la convoca· 

toria d'eleccions al Parlament de Catalunya, amb plena llibertat de 

Pera fer l'estatut 
democriticament 

Eleccions al Parfament 
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totes les propostes (autonomiques, federals, independentistas ... ) de 
tots els partits, i sotmetre a referendum posterior les principals op
cions que en resultin de l'elaboraci6 del Parlament. Aixo, natural· 
ment, implica la exigencia del reconeixement del dret d' Autodeter· 
minaci6 de tots els pobles, per part de I'Estat espanyol i el lliure 
exercici d'aquest dret a casa nostra. 

Per aixo mateix, aquesta no es una proposta d'estatut teta per a 
"colaborar", "donar idees" o "provar sort" a dins d'una polltica de 
"consens". Es una proposta d'Estatut que diu NO al actual projecte 
de Constituci6 on es nega el dret d' Autodeterminaci6, s'imposa una 
rlgida i molt limitada distribuci6 de competencies i, fins i tot, es 
prohibeix la federaci6 de "comunitats autonomes". No és, tampoc, 
una proposta feta per a ser -com tantes altres reivindicacions i 
projectes- retallada i filtrada a esquenes del poble, dins de la "co
missió deis vint", per tal que I'Estatut de Catalunya capigue dins deis 
limits de la Constitució i de la polltica de consens amb la burgesia. 
Molt al contrari, la nostra proposta d'Estatut Federal només pot trobar 
sentit a dins d'un combat contra totes les maniobres antidemocrétiques 
destinadas a ter un estatut pactat a esquenes del poble defungint-ne tant 
el seu control com la seva participaci6 directa . 

Aquestes bases pensem que han d'ajudar, no solament a un debat 
entre tots els corrents del movirnent obrer 1 nacionalista revolucionari 
sobre I'Estatut que volem, sinó que poden orientar també sobre les 
propostes immediates de mobilitzaci6 que cal fer, ajudar a desemmas
carar i a desbordar la retallada que vol imposar-nos el QOvem de la 
monarquía, a separar el moviment de masses de les alternativas burgeses 
i, d'aquesta manera, ajudar a la solidaritat entra els treballadors de Cata· 
lunya i la resta de I' Estat sobre la base comuna de la igualtat entre els 
pobles i la lluita contra el capitalisme i I'Estat burgés. 
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BASES PERA UN ESTATUT FEDERAL 

O. TITOL PRELIMINAR 

Sent I'Estatut la carta deis drets i llibertats del poble de Catalunya i 
l'expressió concreta de la sobirania de la nació catalana per a determinar 
lllurement les seves relacions amb la resta deis pobles que configuren 
!'actual Estat espanyol, cal que la seva elaboració sigui fruit de la partí · 
cipaci6 activa i conscient de tot el poble de Catalunya sense cap classe 
de restricció o de limitació per part deis órgans de !'actual estat espanyol. 
En les condicions actuals aixó implica que: 

1) Que I'Estatut sigui elaborat per un Parlament de Catalunya especial· 
ment elegit a tal efecte mitjantc;ant eleccions lliures per sufragi univer· 
sal, igual, secret i proporcional. En aquest sentit !'actual Generalitat 
a 1' Assamblea de Parlamentaris no tenen la representativitat necessaria. 

2) Les principals opcions que resultin despn!s de la discusi6 en el parla· 
ment deuen ser sotmeses a plebiscit del conjunt del poble de Catalunya. 

3) El procediment més adequat seria l'elaboració i l'aprobació de !'Esta
tul amb anterioritat a la Constitució de I'Estat i que aquesta fos el 
resultat d'un lliure acord entre els diversos pobles. Pero en tot cas l'exis· 
téncia de !'actual projecte de Constitució -o la seva aprobació- no és 
una ra6 per a qué el poble de Catalunya retalli la seva carta de llibertats 
segons el patr6 fixat pel projecte de Constitució. Es tracta, al contrari, 
d'elaborar I'Estatut que el poble de Catalunya vulgui i d'establir els 
métodes de llui ta més adeqcats per a fer que aquests siguin respectats 
en la Const itució. 

l. DEL TERRITORII ELSCIUTADANS DE CATALUNYA 

1) Catalunya és una nació sobirana. Com a tal i en exercici del dret 
d'autodetarminació, decideix mantenir tlacos politics i econ6mics amb 
els altres pobles que formen I'Estat espanyol i al qua! Catalunya delega 
una série de competéncies. L'au togovem de Catalunya pren la fonna de 
República Catalana en la qua! estan reconeguts tots els drets demo
cr.ltics. 

2) El territori de sobirania de la República Catalana és el mateix que 
abarcaba la divisi6 territorial de 1936. De totes maneres aquestos llmits 
podr.ln ser modificats per lliure decissió de les comarques o municipis 
de les zones "limítrofes". Per a la integraci6 d'un nou territorial de 
Catalunya taré falta la decissió democritica deis habitants del territori 
afectat. El mateix pel que fa referencia a la segregaci6. 

3) Catalunya podr.l mancomunar-se o federar-se amb altres comuni· 
tats en régimen d'autogovern per a l'exercici d'uno o més competén· 
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cies que s'hagi reservat , en aquest sentit la federaci6 de Pa !sos Cata

lans és una possibilitat que només depen de la voluntat lhuremente 

expres$8da per cada un d'aquests pobles. 

4 ) S6n catalans tots els ciutadans que tinguin o adquireixin veinatge 

admi11istratiu e Catelunya. Tots els que viuen i treballen a Catalunya 

poden adquirir immediatament aquesta condicí6. Els emígrants, exi· 

liats ... gaudiran d'igualtat i plenitut deis drets cívics i polltics encara 

que no vulguin adoptar la condici6 de catalans. 

5) La !lengua catalana sera la oficial de Catalunya, perb es garantira 

el dret deis ciutaclans de llengua castellana (o altres llengues no cata· 

lanes: ¡¡allec, etc.) a poder-la emaprar davant els 6rgans de _iu~íc!a i 

de l'administraci6, aixf com el dret a un ensenyament no d•scnm•na

tori (en panicular 1 'ensenyament en la llengua materna durant les 

primeres fasses) i, en general, que no es produeixi cap tipus de dis· 

criminaci6 ni d'integrací6 foroosa. La República Catalana vetllara 

pel desenvolupdment de totes les cultures especifiques de les comu

nitets existents en el seu territori. 
6) El les relacions amb els 6rgans de I'Estat el catalt serA !lengua 

oficial en igualtat de condicions amb les altres !lenguas nacionals. 

11. ORGANS DE GOVERN DE CATALUNYA 

1) la decisi6 de quins seran les 6rgans d'autogovern, les seves facultats 

i les relacions entre elles és una competéncia exclusiva del poble de Ca

talunya. 

2) El Par1ament sera elegit per sufragi uniwrsal, igual, proporcional, 

dlrectr: 1 secret. Els districtes electorals es configuraran en base als 

districtes rnunicipals, lo -:alitets o comarques i els diputats seran revoca

bles en tot moment pels seus electors. Es reconeixen els drets d1niciati· 

va í referendum per pan deis electors. El Parlament combinarA els po

ders legislatiu i executiu i el Consell Executiu ser<l una mera delegaci6 

del Parlament sotmesa al control constent del mateix i tant ell Com els 

seus actes podran ser revocats en qualsevol moment per aquest. 

El President seré elegit pel Parlament i seré ponantveu d'aquest san

se poders especials ni privilegis jurisdiccionals. 

3) Tots els funcionaris seran elegits, inclosos els de l'administraci6 de 

justicia, la qual es basaré en jutges i jurats eleglts, inclosos els de l'admi· 

nistraci6 de justicia, la qual es basara en jutges i jurats elegits perla po

blaci6. Ni els representants ni els funcionarís podran ten ir salaris supe

riors als d'un obrer qualificat. 
En la lluita i en la posta en prActica d'aquestes mides democrétiques 

radicals es creen les millors condicions per a l'activitat i l'organitzaci6 

deis treballadors í permeten atansar el moment en que la realitat de 

majoria absoluta de la poblaci6 es tradueixi en la formaci6 d'un Gobem 

deis Treballaclors, l'únic que pot afrontar la realitzaci6 de les transfor

macions econOmiques, poi ftiques i socials que calen. 
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111. DIVISIO DE CDMPETENCIES ENTRE CATALUNVA 1 L•m@ 

En us de la seva sobirania, Catalunya decideix reservar-se una série 

de competéncies, compartir unes altres amb I'Estat i cedir una série 

d 'elles a la competéncia exclusiva d'aquest últim. 

A) Competéncies exclusives de Catalunya: queden reservadas a Catalu· 

nya la legislaci6 exclusiva o l'execució en materia de: 

1) Ordenaci6 institucional de Catalunya. 

2) Ordenaci6 de les entitau territorials i, en especial, del régim munici· 

pal: en aquest sentit propugnem una amplia descentralitzaci6 deis grans 

munlcipis en una federaci6 de districtes, l'aplicaci6 immedlata, amb 

caracter provisional, de la divisi6 comarcal de 1936 i la seva reactualitza

ció amb criteris democrátics ... 

3) Regulaci6 deis drets de la pel'$0na: en el sentit que, a més a més deis 

drets que reconeix la Constituci6 de I'Estat, l'autogovern de Catalunya 

hauria de reconeixer els drets deis treballadors, deis emigrats, deis joves, 

de les dones, els drets democrátlcs dins de l'administracl6 i de I'Exercit 

... en el sentit de poder concretar-les favorablement pels treballadors i el 

poble. 
4) Ordre públic: aixó no es pot entendre en el sentit de que un govern 

catal6 dirigeixi l'actuació deis mateixos cossos repressius heredats de la 

dictadura o que els complementi amb una "policía autóctona". Pel 

contrari les mesures a pendre han d'anar precisament en direcci6 a 

disoldre tots els cossos repressius: depuraci6 de les FOP de tots els 

mambres destacats en la repressi6 i en conexi6 amb l'actuaci6 deis feixis· 

tes; supnessi6 de la dependéncia de les FOP respecte a I'Exerclt; dret de 

veto deis Ajuntaments sobre l'actuaci6 de les FOP; dret d'investigaci6 i 

fiscalitzaci6 de la seva actuació; reconeixement de tots els drets polltics 

i sindicals en el seu interior; reconeixement del dret d'autodefensa per 

part de la poblaci6, en especoal per part deis sindicats i organitzacions 

de masses. Reconeixement del dret deis treballadors i el poble a orga

nitzar-se per a pendre en les seves mans l'organitzaci6 de la seguretat 

pública en funció deis seus interessos. 

5) Dret Civil: respecte al qual propugnem el dret al divorci per simple 

petici6 d'una de les parts, la !)itria potestat compartida, la majaría 

d'edad als 16 anys ... 
6) Administraci6 de justicia respecte a la qual plantegem la prévia abo· 

lici6 de legislació repressiva franquista, la depuraci6 deis jutges i demés 

funcionaris, l'establiment de jutges i tribunals elegits per la població. 

7) Ensenyament i cultura: establint una escola. únic:a. pública, gratuita, 

plural ista i obl igatOria fins als 18 anys; una unoversotat catalana; demo-

,_,.,..,0 ,G,M,W,¡;o i al servei deis treballadors. 
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8) lnformació, ridio i televisió. 

9) Sanitat: establint una medicina gratui"ta i de qualitat pera tota la 

població i a c<lrrec de la Seguretat Social. 

101 Pol itice de sol, urbanfstice i d'habitatge, defensa del mitjll ambient i 

en general politice territorial : en las quals calen mesures com la munici· 

palització del sol uro4, lloguers no superiors al 10" del salari... 

11) Transports i obres públiques que no siguin d'interés general: en 

aquest a.specte proposarem rntl$ures com la municipalització i la gratu i

tat deis transports públics, un pla general d'obres públiques que faci 

possible l'absorció immediata de l'atur existent... 

12) Ordenació de l'egricultura, la industria, els serveis, el cridit i l'estalvi: 

creant un sector públic de Catalunya que englobi el ja l!xistent 1 s'amplii 

per mitjé de l'expropiació sense indemnització a proposta de les assem

bi&El$ de treballadors i reconei xent el dret al control de la producci6 per 

part d'aquesta; en particular El$ tractaria de pendre mtl$Ures immediates 

quant a la Banca privada i les Caixes d'Estalvis, alguOEl$ industries i ser

veis clau, les empresas en crisi i la gran propietat agréria .. . 

13) Ocupaci6, formació laboral, lluita contra l'atur i Saguretat Social: 

cal establir d'immediat la jornada de 40 hores, el dret de vl'to de les 

a.ssembi&El$ contra els despatxaments, el 1 ()()'¡ de salari en cas d'atur, 

malaltia ... La Seguretat Social hauria de passar a ser gestionada pels 

treballadors i treballadores de Catalunya. 

8 ) Competéncies compartides entra I'Estat i Catalunya: que s'ordena

rien a tres nivells diferents : 

8 .1. L'Estat fixa el marc general mitjant~nt una llei de bases i corres

pón a Catalunya la legislació i execuci6 en matéria de: 

11 Planificació económica i ordeneció financera: per a la qual cosa 

proposem una série de mesures com nacionalitzacions sota control 

obrer, etc., com les ja indicades anteriorment. 

21 Legislaci6 i ordenació fiscel d'.mbit general: que exigeixi una pro

funda reforma fiscal que permeti obtenir els recursos necessaris mitjant· 

.yant el gravamen als capitalistes, terratinents i les grans fortunes. 

3) Oeclaració de drats i regulació de les condicions mlnimes pel seu 

exercici: que de cap manera estén satisfets per !'actual pro jacte de Cons

tituci6 i sobre els quals ja ens hem pronuncia! al tres vegades. 

4) Legislació penal, mercantil, processal. 

8 .2. L'Estat legisla i Catalunya exacuta en matéria de: 

11 Transports, comunicacions i Obres Públiques d'interés general: 

aquf proposem mesures semblants a les indicadas anteriorment: pla 

d'obres pera combatre l'atur. 

2) Sanitat exterior. 

3) Moneda 1 divises. 

41 Pesos i mesures. 
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8.3. Exércit i Defensa es consideren competencias estatals que, mal· 
grat tot hauran de satisfer una série de condicions: depuracl6 deis ofi· 
cials feixistes; plens de dret:: polltics i sindlcals dins de I'Exércit ; servei 
militar al lloc d'origen i reducci6 al temps necessari per l'aprenentatge 
de les armes i amb el 1 OOl de salari; dret a la intervenci6 deis sindicats i 
municipis sbre les condicions de vida de les casemes; dret del Parlament 
a fiscalitzar l'actuaci6 de les FFAA; dret de resistencia per part de la 
tropa a possibles ordres que les facin intervenir contra la població i els 
seus drets; reconeixement deis organismes existents de representaci6 
de la tropa en la perspectiva de lluitar per que els caps siguin elegits per 
la propia tropa. Per altra part, pera evitarqualsevol col.laboraci6 en una 
agressi6 imperialista ens oposem a !'entrada a I'OTAN, exigim la retira· 
da de les beses i els equips militars americans, exigim el reconeixement 
de la RASO l que acabi qualsevol agressi6 contra el Sahara. 

C} Competencies eKclussives de I'Estat en materia de legislaci6 i e.xecu· 
ció: 

1 J lmmigrec:i6 i emigraci6, passaports i extradicció: de toles mane
res reclame m el reconeixement de l'estatut de refugiat poi ftic pera tots 
els lluitadors per la causa de la classe obrera i el poble i exigim la imme· 
diata expulsi6 de tots els feixistes extrangers. 

2) Régim arancefari i d'aduanes. 
3) Finances de I'Estat. 
4 ) Relec:ions entre els estats de la comunitat intamec:ional: salva· 

guardant aquells casos en que Catalunya ha de tenir tam~ una repre
sentaci6 diplomática o consular. 

IV. FINANCES DE CATALUNYA 

1} Catalunya disposa de sobirania fiscal, si bé per a facilitar la coope· 
raci6 amb la resta de pobles de I'Estat esd d'acord en establir un siste· 
me fiscal únic a fi d'evitar diferencies impositivas entre les diferents 
nacionalitats i regions. 

2) La quantitat total recaptada es dividiré en tres parts: una pera Ca· 
talunya, l'altra per I'Estat i una altra per a la caixa de Compensaci6, 
creada per a ajudar al desenvolupament de les nacionalitats i regions 
més afectades negativament pel desenvolupament desigual del capita· 
lis me. 
3) La recaptaci6, liquidaci6 i lnspecci6 deis impostas corresponents 
els 6rgans d'autogovem de Catalunya. 

4) La Hisenda de Catalunya comptar.l amb: a/ El producte del patri· 
moni públic de catalunya format pels bens de les Oiputacions i els de 
I'Estat radicats a Catalunva. excepte els que es trobin afectats a fun· 
cions que continúa realiuant el govem de I'Estat; b/ un percentatge de 
tots els impostas recaptats a Catalunya. pactat amb les ínstAncies fede
rals de I'Estat. 
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51 Els municipis i altres instancies territorials de Catalunya disposaran 
de la máxima autonomía i de la capacita! financera adeqüada. 

V. RELACIONS DE CATALUNYA AMB L'ESTAT FEDERAL 

11 Les estructures representatives de I'Estat Federal seran dues Cam· 
bres: 

al Un Parlament elegi.t per sufragi universal, igual, secret i propor· 
cional. 

bl Una Cambra de les nacionalitats i regions en la qual estan totes 
elles representadas independentment de la seva poblaci6 i terri · 
tori. 

21 Els conflictes de competencias entre el govern de Catalunya i el de 
I'Estat Federal seran resolts per una comissi6 paritaria. 

31 Els 6rgans d'autogovern de Catalunya resoldran en última instancia 
sobre les materies pr6pies de la seva competencia. 

41 Els 6rgans d'autogovern de Catalunya tindrén el dret d'iniciativa 
legislativa davant els 6rgans representatius de I'Estat Federal en ques· 
tions que afectin a Catalunya. 

VI. REFORMA DE L'ESTATUT FEDERAL 

Sent aquest Estatut l'expressi& de la sobirania de Catalunya i el seu 
pacte voluntari ambla resta de pobles de I'Estat : 

11 Els 6rgans de I'Estat no podran suspendre les competéncies propias 
de Catalunya. 

21 La iniciativa de reforma de I'Estatut pertany a: 1/ el poble de Cata· 
lunya; 2/ els seus 6rgans d'autogovern; 3/ els 6rgans representatius de 
I'Estat Federal. Pero en última instancia el poder de decisi6 li corresp6n 
al poble de Catalunya peral qual qualsevol reforma deuré comptar amb 
e l consentiment deis organs representatius de Catalunya i del conjunt de 
la poblaci6 (expressada en forma de plebiscitl. 

31 En tot moment el poble de Catalunya té dret a separar-se de I'Estat 
Federal. 
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