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NOU MODEL D’ESTAT I D’ORDENACIÓ SOCIOECONÒMICA. 

 

1. PUNT 3 DEL MANIFEST:  

Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels 
privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.  
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Definir quin nou model d'estat i d’ordenació sòcio- econòmica volem  TEXT DE 
DEBAT NÚMERO 3 (v 1.0)  
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
El manifest del Procés Constituent ens indica que: “Es tracta d’iniciar un procés des de 
baix, creant espais de trobada entre el màxim nombre de col·lectius i persones a barris i 
pobles, per tal de bastir una nova eina plural, diversa i articular una candidatura el més 
àmplia possible per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya amb l’objectiu de 
defensar la convocatòria d’una Assemblea Constituent per definir quin nou model 
d’Estat i d’ordenació socio-econòmica volem ”.  
 
REFLEXIÓ:  
Per iniciar el debat, es presenta per part d’un dels membres dinamitzadors de la reunió (R. 
Allepuz) una presentació entorn “El paper de l’Estat en l’economia”. A mode sinopsis es 
ressalten els següents epígrafs:  
 
- La resolució de problemes és millor quan es realitza col·lectivament. Per fer-ho, serà 
necessari organitzar-se i buscar un referent amb autoritat (no confondre amb autoritari). 
Aquest caldria que fos l’Estat (Administració Pública o AP).  
 
- Cal marcar prioritats per resoldre els problemes, essent aquesta la funció clau de la 
política (Exemples: potenciació de l’interès públic enfront dels interessos privats, augment 
dels impostos directes com l’IRPF/ISS/I. Patrimoni/I. Successions enlloc dels indirectes 
com l’IVA, etc.)  
 
- En democràcia l’autoritat pública l’atorga el conjunt dels ciutadans a l’AP. Cal tenir 
present que la democràcia no és solament votar una vegada cada 4 anys i donar carta 
blanca al partit governant (Exemple: privatització de la sanitat pública).  
 
- Es manifesta la necessitat de potenciar l’autoritat local per la seva proximitat al propi 
ciutadà. Aquesta descentralització del poder executiu no implica multiplicar l’envergadura 
de l’AP sinó enfortir la local (dotant-la de recursos i competències) en detriment de les 
d’àmbit més generalista (exemple: el propi Senat, ministeris on la major part de les 
competències es trobin transferides a les autonomies).  
 
- L’interés comú com a màxim exponent i la defensa dels bens col·lectius (exemples: 
educació, sanitat, transport, etc.) fóra del mercat.  
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- Els pressupostos generals (PG) són l’instrument on es materialitza la política econòmica i 
les anomenades prioritats. És necessari que esdevinguin participatius (Exemple: Porto 
Alegre)  
 
- Els ingressos s’obtenen per via impositiva diferenciant entre els de caràcter directe-
progressiu (IRPF, ISS) i indirecte-regressiu (IVA). Les despeses han de destinar-se a 
proveir de recursos des d’una visió redistributiva de la riquesa. Actualment el camí  que 
segueix tant el govern espanyol com català es basa en augmentar la càrrega impositiva a 
les classes socials baixes alliberant a les altes del pagament de determinats impostos 
directes o reduint-los.  
 
- Algunes dades (Consultar article complet de V. Navarro):  
 

1) El PIB espanyol correspon al 94% del PIB mitjà de la UE-15 i, en canvi, la despesa 
en l’Estat del Benestar només representa el 74% de la mitjana.  

 
2) El dèficit del PG “s’està corregint” reduint despesa (retallades) enlloc d’incrementar 

ingressos (via impostos, desitjablement directes, que graven la riquesa).  
 

3) Ans al contrari, actualment s’ha deixat de recaptar un total de +12.000 milions d’€ 
per les rebaixes en l’impost del patrimoni, impost de successions, renda i impost s/ 
societats.  

 
Es contrasten opinions relatives als enunciats anteriors pel seu caràcter teòric però 
reconeixent el model d’Estat definit com a pilar essencial per capgirar la situació actual. 
Caldrà buscar i definir els instruments de control per garantir la legitimitat de l’autoritat de 
l’Estat enmarcant-se dins d’una democràcia participativa real.  
 
DIAGNÓSTIC: 
L’Administració Pública (AP) ha de ser (re)conquistada (rescatada) pels treballadors i 
treballadores i les seves famílies (lluita de classes?). Cal aplicar controls a cada nivell per 
garantir un funcionament eficient i una gestió transparent del que és públic i de forma 
participativa. Per tant som favorables a la intervenció de l’AP en l’economia, reconeixent el 
sistema impositiu com a instrument de redistribució necessari, però que cal reconduir-lo 
cap a l’aplicació d’un sistema fiscal progressiu, la democratització dels pressupostos fent-
los participatius i una lluita declarada contra el frau fiscal (s’estima en 44.000 milions d’€).  
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4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 
Documents auxiliars 
 
Document de text: “Sobre l'Estat.doc”  
Presentació (11 diapositives): “El paper de l’Estat en l’economia.ppt”  
Publicació ATTAC: “Concepto y gestión del servicio público y Estado del Bienestar.pdf”  
 
 
5. PROPOSTES D'ACCIÓ  
 

Per concloure, s’enumeren a continuació les característiques del model d’Estat que 
volem:  

 
1. Democràcia participativa (de baix a dalt, com per exemple a Suïssa). Ús dels 

referèndums però impossibilitant el qüestionament dels drets humans com a límit de 
debat.  

 
2. Potenciació de l’AP més propera a les persones (local -> regional -> nacional-> 

europeu -> internacional), és a dir, a la inversa de l’actual model (centralitzat).  
 

3. Acotar coercitivament el frau fiscal, la corrupció i l’evasió d’impostos.  
 
4. Establir controls eficaços al propi funcionament de l’Estat utilitzant instruments 

basats en les TIC per a que resultin participatius i accessibles.  
 

5. Recolzar els impostos progressius front als regressius i redistribuir-los pensant en el 
benestar de la col·lectivitat.  

 
6. Co-responsabilitat en el nou model: abans que drets hi ha responsabilitats. (Menció 

a la frase JFK: "No us pregunteu què pot fer el vostre país per vosaltres. Pregunteu-
vos què podeu fer vosaltres pel vostre país”).  

 
7. Discernir entre necessitat i possibilitat. Marcar prioritats pensant en l’interès comú.  

 
8. L’Estat ha de garantir unes pensions públiques dignes i una renda garantida mínima 

per totes les persones.  
 

9. L’Estat ha d’estimular la creació d’empreses apostant per les cooperatives 
d’autogestió i pimes.  

 
10. L’Estat ha d’aplicar controls als fluxes dineraris en efectiu.  

 
11. L’Estat en la seva defensa de l’interès comú (no dels mercats) haurà de protegir 

l’economia de proximitat (Exemple: acotar importacions basades en la pràctica del 
dumping).  
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L’Estat (AP) ha de potenciar la idiosincràsia econòmica del territori. Poc s’avança si del 
centralisme de Madrid es passa al centralisme de Barcelona, sense reconèixer les 
particularitats i necessitats de cada comarca (en el nostre cas, el Segrià) o població 
(Lleida)... 
 

 
6.- AUTORS:  
 
Grup de Treball d’Economia Social i Finances Ètiques de l’Assemblea del Segrià pel 
Procés Constituent  
 
Mail de contacte: assembleasegria.economia@gmail.com 
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