LES PREGUNTES
PER AL DEBAT CONSTITUENT
Les preguntes que es presenten a continuació tenen per objectiu recollir
l'opinió a través de la participació ciutadana i sistematitzar-la per elaborar
unes bases constitucionals per al futur polític de Catalunya que, com a
societat civil, puguin ser lliurades als representants polítics sol·licitant-los que
convoquin una Assemblea o Parlament Constituent.
L’elaboració d’aquestes preguntes no s’ha fet seguint només criteris de
tècnica constitucional pura sinó a partir d’aquelles temàtiques i debats que
diferents organitzacions i entitats de la societat civil catalana han plantejat
com a necessaris d’abordar a l’hora de discutir el contingut d’una Constitució.
Tenint en compte aquestes temàtiques de discussió plantejades, la redacció i
selecció de preguntes s’ha realitzat seguint la combinació de tres premisses:
la de la integralitat, la del desacord i la de la progressivitat o no regressió.
–

La premissa de la integralitat: s’han formulat i inclòs preguntes que
abarquen la totalitat d’aspectes i parts d’una Constitució.

–

La premissa del desacord: En el model de societats democràtiques
com la nostra ,les institucions i drets tenen una dimensió en la que
existeix un consens general. Seria absurd preguntar si “cal reconèixer
el dret a la llibertat d’expressió?”, o si “cal que existeixi un Govern?”. I
una altra dimensió en la que existeixen desacords: “cal permetre,
d’acord amb la llibertat d’expressió, que es puguin manifestar
públicament opinions racistes o homòfobes?, “El Govern s’ha de regir
per un sistema parlamentari o presidencialista?”. Tenint en compte
que és en aquesta segona dimensió on es dona el debat públic i no en
la primera, només es formulen preguntes que es mouen en la
dimensió del desacord, donant per descomptat que una Constitució
hauria d’incorporar les qüestions on existeix un consens general.

–

La premissa de la progressivitat o no regressió: considerem que
aquelles institucions i drets democràtics aconseguides fruit d’anys de
lluita social no poden ser reversibles. Per això, la formulació de les
preguntes es fa sempre amb la intenció d’evitar que del procés
participatiu en sorgeixin directrius que impliquin un retrocés en el
gaudi d’aquestes. No es formulen preguntes com per exemple, “Cal
reconèixer la pena de mort?”, ja que els drets i institucions
democràtiques no son qüestionables i l’objectiu d’un procés
participatiu no pot ser retrocedir sinó avançar.

ELS ÀMBITS DE DEBAT
1. ELEMENTS CONSTITUENTS
1.1. Model d’Estat
1.2. Llengua
1.3. Nacionalitat, ciutadania i estrangeria
1.4. Redacció i reforma de la Constitució
2. DRETS
2.1. Principis d’aplicació dels drets.
2.2. Drets civils.
2.3. Drets polítics.
2.4. Drets socials, econòmics i culturals.
2.5. Drets dels animals i la natura.
2.6. Garanties dels drets.
3. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I ORGANITZACIÓ DEL PODER
3.1. Mecanismes de democràcia participativa
3.2. Control democràtic sobre el Poder
3.3. Poder Legislatiu
3.4. Poder Executiu
3.5. Poder Judicial i Tribunal Constitucional
3.6. Altres òrgans
4. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
4.1. Divisió política-administrativa
4.2. Model territorial de país i distribució de competències polítiques
5. RÈGIM ECONÒMIC
5.1. Model econòmic
5.2. Política fscal
5.3. Política monetària
5.4. Política fnancera
5.5. Treball i producció
6. TERRITORI, B NATURALS, SECTORS ESTRATÈGICS I EMPRESES PÚBLIQUES
6.1. Territori i recursos naturals
6.2. Sectors estratègics i empreses públiques
7. SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS
7.1. Defensa, seguretat i protecció
7.2. Integració regional
7.3. Tractats internacionals

QÜESTIONARI DE PREGUNTES
1. ELEMENTS CONSTITUENTS
1.1 Model d'estat
Quin és el model d’Estat que us agradaria per a Catalunya?
a) Independent en forma de República catalana.
b) Estat federat dins un Estat Federal espanyol.
c) Lliure Associat que manté vincles constitucionals amb Espanya.
d) Estat integrant d’una confederació amb Espanya.
e) Altres opcions: _________________
Quina forma d’Estat t’agradaria per a Catalunya:
a) Estat centralitzat.
b) Estat descentralitzat autonòmic.
c) Estat descentralitzat federal.
d) Altres opcions: _________________
La Diada Nacional de Catalunya hauria de ser:
a) El dia 11 de setembre.
b) El dia 1 d’octubre.
c) Una altra proposta: _________________
Els poders de l’Estat (Legislatiu, Executiu i Judicial):
a) Haurien d’estar tots concentrats a Barcelona.
b) Haurien d’estar separats i ubicats, cadascun d’ells, en diferents ciutats.
c) Una altra proposta: _________________
Quina relació vol tenir l’Aran amb Catalunya? (només per a persones amb
veïnatge a l’Aran):
a) Mantenir l’estatus actual.
b) Independent en forma de República aranesa.
c) Estat federat dins un Estat Federal català.
d) Lliure Associat que manté vincles constitucionals amb Catalunya.
e) Estat integrant d’una confederació amb Catalunya.
f) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

1.2 Llengua
La llengua catalana i la llengua castellana:
a) Han de coexistir en règim de coofcialitat a Catalunya.
b) Només el català ha de ser reconegut com a llengua ofcial.
c) El català ha de tenir l’estatus de llengua ofcial. El castellà ha de tenir un
estatus jurídic especial, essent reconegut com a patrimoni cultural i de
cohesió que cal respectar, garantir i protegir.
d) El català ha de tenir l’estatus de llengua nacional. El castellà ha de tenir
l’estatus de llengua coofcial.
e) Altres opcions: _________________
La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, ha de ser:
a) Llengua ofcial de Catalunya, conjuntament amb les altres que tinguin
aquest reconeixement.
b) No ha de ser llengua ofcial però ha de gaudir d’un estatus jurídic
especial, com a patrimoni cultural i de cohesió que cal respectar,
garantir i protegir.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

1.3 Nacionalitat, ciutadania i estrangeria
L’adquisició de la nacionalitat catalana ha de ser compatible amb el manteniment
de la nacionalitat espanyola i d’altres nacionalitats?
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________
Quins drets constitucionals s’han de reconèixer als estrangers?
a) Totes les persones, independentment de la situació administrativa, han de
tenir els mateixos drets en igualtat de condicions, excepte el dret a sufragi
actiu i passiu.
b) Només qui tingui la ciutadania catalana i les persones estrangeres amb
residència legal han de tenir accés als drets.
c) Cal diferenciar entre un nucli reduït de drets humans bàsics als quals han de
tenir accés totes les persones, independentment de la seva situació
administrativa, i altres drets en els que es pot establir un tracte diferenciat
entre nacionals i estrangers
d) Altres opcions: _________________
Les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya poden ser
electores?
a) Només en les eleccions municipals.
b) Només en les eleccions generals.
c) En les eleccions municipals i generals.
d) En cap tipus d’eleccions.
e) Altres opcions: _________________
Les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya poden ser
elegibles?
a) Només en les eleccions municipals.
b) Només en les eleccions generals.
c) En les eleccions municipals i generals.
d) En cap tipus d’eleccions.
e) Altres opcions: _________________
Qui té dret de residència a Catalunya?
a) Totes les persones tenen dret a entrar a Catalunya, circular-hi i fxar-hi la
seva residència. Les lleis regularan aquest dret, que, en qualsevol cas, hauran
de respectar el contingut essencial d’aquest principi.
b) Les persones estrangeres podran entrar i fxar la residència a Catalunya en
funció de les circumstàncies del mercat laboral.
c) Les persones estrangeres només podran fxar la residència a Catalunya en
funció d’un tractat internacional.
d) Altres opcions: _________________

Quina política ha de tenir Catalunya respecte aquelles persones que han de fugir
del seu país fruit d’una guerra o perquè son perseguides per raó de ideologia,
militància política, orientació sexual, religió, ètnia, raça, estat de salut o
qualsevol altra distinció, personal o col·lectiva, temporal o permanent, que tingui
per objecte o resultat menyscabar el gaudi o exercici dels drets humans?
a) Catalunya ha de limitar-se a complir, estrictament, la normativa internacional i
nacional vigent sobre la matèria.
b) Catalunya ha de ser un país d’acollida i exemple de solidaritat amb aquestes
persones. Les institucions i administracions han de tenir un rol actiu en la
seva acollida i garantia d’accés als drets bàsics.
c) Cal tenir una política d’accés restrictiva.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses en un
projecte de Constitució (opcional):

1.4 Redacció i reforma de la Constitució
Qui creieu que hauria de redactar l’articulat de la primera proposta constitucional
que haurà de ser sotmesa a referèndum?
a) Una Assemblea Constituent independent del Parlament de Catalunya els i les
membres de la qual siguin elegits en unes eleccions.
b) Una comissió del Parlament de Catalunya, composta per un nombre reduït
de diputats o diputades.
c) Una comissió ciutadana elegida a través dels mecanismes de selecció
estipulats en una llei.
d) Una comissió mixta del Parlament de Catalunya, composta tant per diputats i
diputades com per ciutadans.
e) Altres opcions: _________________

Per a la reforma de la Constitució:
a) El Parlament podrà reformar la Constitució per majoria qualifcada, sense
necessitat de referèndum.
b) Qualsevol reforma de la Constitució exigeix sempre referèndum.
c) Es poden reconèixer determinats casos excepcionals (cal explicitar) en què el
Parlament podrà reformar la Constitució per majoria qualifcada de vots
sense que faci falta referèndum. En la resta de casos, sempre serà obligat fer
un referèndum de validació.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses en un
projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que, per tractar-se d’un tema
d’especial importància, haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser dirimides
per la ciutadania:
- ____________
- ____________
- ____________
- ____________

2. DRETS
2.1. Principis d'aplicació dels drets
Esteu d’acord que tots els drets, sense distinció (drets civils, drets socials,
drets polítics i drets col·lectius) tinguin el mateix grau de protecció?:
a) Sí, ja que tots els drets son indivisibles.
b) No, cal diferenciar entre drets fonamentals i no fonamentals,
reconeixent als primers major nivell de protecció i garanties.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

2.2. Drets Civils
El dret de les dones a la interrupció de l’embaràs:
a) Ha de ser lliure, segur i gratuït. Qualsevol dona major de 16 anys ha de
poder decidir lliurement interrompre l’embaràs.
b) Ha de ser lliure, segur i gratuït. Qualsevol dona de qualsevol edat ha
de poder decidir lliurement interrompre l’embaràs.
c) Ha de ser lliure, segur i gratuït. Qualsevol dona major de 18 anys ha de
poder decidir lliurement interrompre l’embaràs. Les menors de 18
anys necessitaran consentiment familiar.
d) Altres opcions: _________________

Cal reconèixer el dret a una mort assistida a aquelles persones majors de
16 anys que pateixin una malaltia greu que condueixi a la seva mort o que
produeixi un patiment permanent difícil de suportar i que així ho demanin
de manera lliure, informada i inequívoca?
a) Sí.
b) No.
c) No s’ha de reconèixer el dret a una mort assistida, però sí que cal
respectar la voluntat de les persones malaltes de no sotmetre’s a
tractaments o procediments mèdics que li allarguin la vida.
d) Altres opcions: _________________
Creieu que tota persona ha de tenir el dret a elegir lliurement la seva
identitat sexual podent, en qualsevol moment de la seva vida, escollir i
canviar de nom i identitat sexual en el Registre Civil i en el Document
d’identitat?
a) Sí, hi ha de tenir dret sense més requisits que l’expressió de la seva
voluntat lliurement manifestada.
b) Sí, hi ha de tenir dret prèvia presentació de prova psicològica o mèdica
que n’aconselli el canvi.
c) Altres opcions: _________________
Creieu que s’ha de reconèixer l’obligatorietat que les dones estiguin, com a
mínim, en paritat numèrica respecte als homes en la composició del
Parlament i del Govern?
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________
L’accés a internet:
a) No és un servei indispensable per a la dignitat de les persones. Per
tant, la seva prestació s’ha de fer en règim de mercat i la seva
contractació és una decisió voluntària de cada persona.
b) Ha de ser reconegut com un dret constitucional i un servei públic.
L’Administració ha de garantir-ne el seu accés públic gratuït o, en el
seu cas, amb preu regulat.
c) No ha de ser reconegut com un dret constitucional. No obstant,
l’Administració n’ha de garantir el seu accés gratuït en edifcis públics.
d) Altres opcions: _________________

De quina manera creieu que la Constitució hauria de regular la protecció de
la intimitat, la privacitat i les dades personals davant el perill que suposen
les noves tecnologies o els sistemes d’intel·ligència artifcial?
a) La Constitució ha de fer un reconeixement general del dret a la
intimitat, la privacitat i la dignitat de la persona, però la regulació
específca d’aquesta qüestió cal delegar-se a una llei de protecció de
dades.
b) La Constitució ha d’incorporar, expressament en el seu articulat, una
secció de “drets del món digital” on desenvolupi aquests i els seus
mecanismes específcs de garantia.
c) Altres opcions: ________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

2.3. Drets polítics
L’edat per poder exercir el dret al sufragi ha de ser:
a) 18 anys per poder exercir el sufragi actiu (poder votar) i passiu (poder
ser candidat).
b) 16 anys per poder exercir el sufragi actiu (poder votar) i passiu (poder
ser candidat).
c) 16 anys per poder exercir el sufragi actiu (poder votar) i 18 anys per el
sufragi passiu (poder ser candidat).
d) Altres opcions: _________________
El vot en les eleccions:
a) Ha de ser obligatori.
b) Ha de ser voluntari.
c) Altres opcions: _________________

Considereu necessari establir l´obligació dels partits polítics de celebrar
processos de primàries obertes a la ciutadania amb antelació a
convocatòries d´eleccions?
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

2.4. Drets socials, econòmics i culturals
Creieu necessari reconèixer una Renda Bàsica Universal com a mecanisme
per poder assegurar un mínim benestar econòmic i social a totes les
persones?
a) Sí.
b) No.
c) No, però sí cal reconèixer una Renda Mínima garantida a aquells
sectors socials més vulnerables que no arribin a uns ingressos mínims.
d) Altres opcions: _________________
Els centres mèdics i hospitalaris públics:
a) Han de ser, obligatòriament, de gestió pública directa.
b) En alguns casos, pot externalitzar-se la seva gestió a una empresa o
fundació privada.
c) Altres opcions: _________________

Els desnonaments de persones o famílies en situació de vulnerabilitat i
sense alternativa habitacional que no puguin pagar préstecs o crèdits
hipotecaris o el lloguer d’habitatges propietat d’entitats fnanceres o fons
d’inversió:
a) Han d’estar prohibits. En aquests supòsits l’entitat fnancera o fons
d’inversió propietària ha d’oferir, obligatòriament, als afectats un
lloguer social.
b) No han d’estar prohibits però, en cas de produir-se, les
administracions públiques tenen l’obligació de garantir el reallotjament
adequat de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
c) No han d’estar prohibits, ni han d’existir obligacions per part de les
administracions públiques, sens perjudici que aquestes hagin de fer el
que estigui al seu abast per implementar polítiques d’habitatge i
serveis socials per intentar garantir a tothom una alternativa
habitacional.
d) Altres opcions: _________________
El tall de subministrament d’aigua, llum i gas a persones o famílies en
situació de vulnerabilitat, per impossibilitat de pagament:
a) Han d’estar prohibits. En aquests supòsits l’empresa subministradora
ha d’oferir, obligatòriament, als afectats un preu social.
b) No han d’estar prohibits però, en cas de produir-se, les
administracions públiques tenen l’obligació de fer-se càrrec del
pagament.
c) No han d’estar prohibits ni han d’existir obligacions per part de les
administracions públiques, sens perjudici de que aquestes hagin de
fer el que estigui al seu abast per implementar polítiques d’ajudes
socials que evitin aquest problema.
d) Altres opcions: _________________
Cal establir, per via constitucional, l’obligació de l’Administració de fxar,
mitjançant llei, un índex de preus màxims dels lloguers d’habitatges,
revisable periòdicament, per tal d’evitar els preus abusius d’aquests?
a) Sí.
b) No, ja que això aniria en contra del lliure mercat.
c) Altres opcions: _________________

L’educació pública ha de ser gratuïta:
a) Només en el nivell d’educació obligatòria.
b) En l’educació obligatòria, la formació professional i l’ensenyament
d’idiomes
c) En tots els nivells educatius i tipus d’ensenyament.
d) En tots els nivells educatius i tipus d’ensenyament, excepte els estudis
de postgrau.
e) En l’educació obligatòria per a tothom i en la resta de nivells educatius i
tipus d’ensenyament per aquelles persones o famílies de rendes
baixes.
f) Altres opcions: _________________
L’elevada concentració de propietats en una persona natural o jurídica no
pública:
a) Ha d’estar permesa i ser lliure, ja que la propietat privada és un dret
que no pot ser limitat.
b) Ha d’intentar limitar-se, regulant-la i establint sobre aquesta, de
manera excepcional, un tipus impositiu especial que la desincentivi. La
titularitat d’aquests drets ha d’estar limitat pel compliment dels deures
inherents a la seva funció social en benefci del bé comú.
c) Altres opcions: _________________
La pensió de jubilació hauria de ser:
a) A càrrec de l’Estat, mitjançant un sistema distributiu similar a l’actual a
càrrec de les cotitzacions dels treballadors i treballadores i d’altres
partides del pressupost.
b) L’Estat hauria de garantir una pensió mínima i la resta a través d’un
sistema de capitalització en funció d eles cotitzacions.
c) L’Estat hauria de garantir una pensió mínima i la resta hauria d’anar a
càrrec de les persones interessades amb un sistema de pla de
pensions privat.
d) Altres opcions: _________________

El dret a la propietat intel·lectual d’autors i autores sobre les seves obres
originals en les diferents formes de producció cultural (novel·la, assaig,
poesia, arxius audiovisuals, música, pintura, cinema, teatre, arxius
fotogràfcs, etc.) generades gràcies a beques, ajudes o subvencions
públiques:
a) Ha d’implicar que l’autor/a en pot tenir, de manera permanent, “tots els
drets reservats” sobre la seva obra, podent-ne fer un ús comercial
indefnidament.
b) Ha d’implicar que l’autor/a podrà tenir “tots els drets reservats” sobre la
seva obra i fer-ne un ús comercial durant un període de 3 anys.
Després d’aquest temps, s’haurien de garantir formes d’accés lliure i
gratuït a l’obra per part de la ciutadania, però sense que ningú, excepte
autors/es, en pugui fer un ús comercial.
c) Igual que la b) però el període en el que l’autor/a pot tenir “tots els
drets reservats” hauria de ser de 5 anys.
d) Igual que la b) però el període en el que l’autor/a pot tenir “tots els
drets reservats” hauria de ser de 10 anys.
e) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

2.5. Drets dels animals i de la natura
Cal reconèixer els animals i la natura:
a) Com a subjectes amb drets propis, amb garanties i grau de protecció
iguals als que gaudeixen les persones o altres subjectes de drets. Es
crearà una Sindicatura dels animals i una altra de la natura que vetlli
per la defensa dels seus drets.
b) Com a subjectes amb drets propis, però amb un nivell de garanties i
grau de protecció inferiors dels seus drets dels que gaudeixen les
persones o altres subjectes de drets. Es crearà una Sindicatura dels
animals i una altra de la natura que vetlli per la defensa dels seus drets.
c) Els animals i la naturalesa no poden ser titulars de drets.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

2.6. Garanties dels drets
Creieu que s’ha d’establir una obligació constitucional al Govern,
independentment de la seva ideologia, d’haver de destinar un mínim % del
Pressupost anual a Educació i Sanitat?
a) Sí, ja que això garanteix que el fnançament i qualitat d’aquests drets
no depengui de la ideologia conjuntural del Govern corresponent.
b) No, ja que és a cada Govern a qui correspon fxar les partides
pressupostàries segons consideri més oportú en cada moment
segons la seva ideologia.
c) Altres opcions: _________________
Cal reconèixer el principi de no de regressivitat de drets adquirits, segons
el qual haurien de ser considerades inconstitucionals aquelles normes o
polítiques l’aplicació de les quals signifqui un retrocés en el gaudi,
contingut o exercici d’un dret ja reconegut?
a) Sí, en tot cas.
b) Sí, tot i que fxant com a excepció la possibilitat que les autoritats, en
determinades circumstàncies i havent de demostrar que existeixen
raons que ho fan necessari, puguin adoptar mesures regressives en el
reconeixement d’un dret.
c) No, cada govern o majoria parlamentària ha de poder adoptar les
polítiques o canviar les normes que vulgui.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema
d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser
dirimides per la ciutadania:
- ____________
- ____________
- ____________
- ____________

3. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I ORGANITZACIÓ
DEL PODER
3.1. Participació de la ciutadania
La convocatòria de referèndums consultius vinculants sobre assumptes
d’especial transcendència política:
a) Hauria de correspondre al President del Govern.
b) Hauria de correspondre al Parlament amb majoria absoluta de vots.
c) Hauria de correspondre al President del Govern però també
directament a la ciutadania, mitjançant la recollida de frmes d’un 10%
del cens electoral.
d) Altres opcions: _________________
Creieu que hauria d’existir la possibilitat de la ciutadania de convocar
mitjançant la recollida de frmes d’un 10% del cens electoral referèndums
per abrogar o revocar normes amb rang de llei aprovades:
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________
A banda dels Referèndums consultius i abrogatoris, quins altres
instruments de democràcia participativa s’haurien de reconèixer i a qui
correspondria activar-los:
- _______________________
- _______________________
- _______________________
- _______________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

3.2. Control democràtic sobre el poder
Creieu que, a meitat del període de mandat de qualsevol càrrec públic
electe, la ciutadania de la circumscripció territorial per la qual aquest ha
estat elegit han de tenir la possibilitat de poder convocar, mitjançant la
recollida de frmes d’un 10% del cens electoral de la circumscripció, un
referèndum de revocació del mandat del càrrec electe?
a) No.
b) Sí.
c) Altres opcions: _________________
A banda de la revocació de mandat, mitjançant quins altres mecanismes
hauria de produir-se el control democràtic de la ciutadania sobre els i les
governants i el Poder públic?
- _______________________
- _______________________
- _______________________
- _______________________
Una vegada cessats del seu càrrec, els ex-membres del Govern:
a) No podran exercir de consellers o conselleres en Consells
d’Administració de grans empreses durant els 5 anys següents.
b) No podran exercir de consellers o conselleres en Consells
d’Administració de grans empreses de manera indefnida.
c) No ha d’existir incompatibilitat en el fet que puguin exercir de
consellers o conselleres en Consells d’Administració de grans
empreses.
d) Altres opcions: _________________
Creieu convenient que es limiti el nombre màxim de mandats que una
persona pot ser elegida per a un càrrec?
a) No, el poble mana sempre i, si la gent vota aquesta persona, s’ha de
poder seguir presentant tants cops com vulgui.
b) Sí, la política és un servei i no s’hi ha de dedicar més de dues
legislatures com a màxim al mateix lloc.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

3.3. Poder Legislatiu
El Poder Legislatiu hauria de ser:
a) Unicameral (composat per una cambra, el Parlament).
b) Bicameral (composat per dues cambres, un Parlament i un Senat).
c) Altres opcions: ________________
El sistema electoral per a l’elecció dels parlamentaris hauria de ser:
a) Proporcional amb llistes tancades.
b) Proporcional amb llistes obertes.
c) Majoritari amb llistes tancades i amb llistes obertes.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

3.4. Poder Executiu
La forma de Govern hauria de ser:
a) Un sistema parlamentari on la presidència del Govern és investida pel
Parlament.
b) Un sistema presidencialista on la presidència del Govern és elegida
directament per la ciutadania mitjançant unes eleccions diferents a les
del Parlament.
c) Un sistema semi-presidencialista on existeixin dues fgures amb
funcions de govern, un primer/a ministre/a elegit pel Parlament i un
president/a elegit directament per vot popular.
d) Altres opcions: _________________
Els i les Ministres:
a) Haurien de ser nomenats i cessats pel President/a.
b) Haurien de ser proposats per la presidència, però elegits pel
Parlament que podria també destituir-los, en el seu cas.
c) Altres opcions: ________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

3.5. Poder Judicial i Tribunal Constitucional
L’òrgan encarregat del govern i control del Poder Judicial (encarregat de
preparar les proves per als ascensos en la carrera judicial, del règim
disciplinari dels i de les jutges, de garantir la independència dels i de les
jutges, etc.) hauria d’estar conformat:
a) Per persones professionals del Dret (jutges i advocats/des).
b) Per persones professionals del Dret (jutges i advocats/es), per
persones de la societat civil no professionals del Dret i per
representants d’entitats o organitzacions socials.
c) Altres opcions: _________________

Creieu convenient que existeixi la fgura del Tribunal del Jurat Popular per
tal de permetre una participació activa de la ciutadania en l'administració
de justícia?
a) No.
b) Sí. S'hauria de mantenir la fgura del Tribunal del Jurat en condicions
similars a les actuals, és a dir, que tothom major d'edat pot ser escollit
per formar-ne part.
c) Sí. S'hauria de mantenir la fgura del Tribunal del Jurat, però establint
uns requisits de coneixements i/o formació que haurien de complir
totes aquelles persones que poguessin ser seleccionades per formarne part
d) Altres opcions: _________________
Prèviament a accedir a la jurisdicció ordinària, les parts enfrontades
hauran de sotmetre’s a un procediment d’arbitratge, mediació o altres
procediments alternatius per a la solució de confictes que s’estableixin
legalment?
a) Sí, de manera obligatòria. En cas de no arribar a un acord, s’acudirà,
subsidiàriament, a la jurisdicció ordinària.
b) Sí, però només en el cas que hi hagi consentiment previ de les totes
parts enfrontades.
c) No.
d) Altres opcions: _________________
L’elecció dels membres del Tribunal Constitucional s’hauria de fer:
a) Per part del Poder Legislatiu, el Poder Executiu i el Poder Judicial.
b) Per part de la ciutadania mitjançant sufragi universal.
c) Altres opcions: _________________
La possibilitat de presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant el
Tribunal Constitucional, sol·licitant la nul·litat d’una norma amb rang de
llei que es considera contrària als drets reconeguts en la Constitució o a la
resta d’alguns dels articles d’aquesta:
a) Ha de correspondre a la presidència del Govern, a un nombre
determinat de diputats i/o al o la Síndic de greuges i altres sindicatures
que puguin existir.
b) Ha de correspondre als subjectes anteriors, però també a la ciutadania,
de manera individual o col·lectiva.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

3.6. Altres òrgans
L’elecció de la Sindicatura de Greuges i d’altres sindicatures que tinguin
per objectiu vetllar pel compliment i respecte dels drets i llibertats i exercir
control sobre l’Administració:
a) Ha de correspondre al Parlament.
b) Ha de correspondre al Parlament entre una llista de postulants que
proposin les entitats o organitzacions de la societat civil i la ciutadania.
c) Ha de correspondre a la ciutadania per sufragi universal, lliure i secret.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema
d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser
dirimides per la ciutadania:
____________
____________
____________
____________

4. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
4.1. Divisió política-administrativa
A nivell supramunicipal, Catalunya s’hauria d’organitzar en (és possible
triar més d’una opció):
a) Províncies.
b) Mancomunitats de municipis.
c) Comarques.
d) Regions.
e) Vegueries.
f) Altres opcions: _________________
Considereu necessària l´existència dels Consells Comarcals?
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________
Considereu necessària l´existència de les Diputacions provincials?
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

4.2. Model territorial de país i distribució de
competències polítiques.
El model territorial de país i de distribució de competències i fnançament
hauria de ser:
a) Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de
competències polítiques sigui el Govern de la Generalitat.
b) Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de
competències polítiques sigui el nivell entremig de govern
(comarques, vegueries, etc.).
c) Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de
competències polítiques, que per la seva naturalesa ho permetin, sigui
el nivell municipal.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses
en un projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema
d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser
dirimides per la ciutadania:
____________
____________
____________
____________

5. RÈGIM ECONÒMIC
5.1. Model econòmic
El model econòmic de Catalunya hauria de ser el de:
a) Un Estat liberal de lliure mercat amb poca intervenció de l’Estat en
l’economia.
b) Un Estat social amb un ple reconeixement del mercat, però amb una
forta regulació estatal sobre aquest i una despesa pública social alta
per a la garantia d’amplis serveis i drets socials.
c) Un Estat social amb un ple reconeixement del mercat i amb una
lleugera regulació estatal sobre aquest, així com una despesa pública
social sufcient per a la garantia de serveis i drets socials bàsics.
d) Un Estat socialista amb un reconeixement molt limitat del mercat.
e) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

5.2. Política fscal
En matèria de despesa pública:
a) El Govern hauria de tenir llibertat per emetre deute públic o contraure
crèdit si ho creu necessari per fnançar polítiques públiques, prèvia
autorització del Parlament i quan es demostri la capacitat de generar
ingressos per cobrir el capital y els interessos.
b) S’hauria d’establir, en la Constitució, el principi d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat fnancera, limitant, expressament, la
capacitat del Govern de poder emetre deute públic o contraure crèdit i
fer despesa pública.
c) Altres opcions: _________________

Respecte el deute públic de la Generalitat:
a) El pagament del deute públic per part de l’Administració és una
obligació i, per tant, s’hauria d’establir en la Constitució que el
pagament d’aquest i dels seus interessos ha de ser prioritari en l’estat
de despeses dels pressupostos.
b) Caldria incloure en la Constitució la priorització, en els pressupostos,
de la garantia dels drets socials i serveis públics per sobre del
pagament del deute, el reemborsament del qual es farà segons la
capacitat de pagament de l’Administració una vegada assegurats els
primers.
c) La prioritat de la partida de pagament del deute públic o de la de
garantia de drets socials i serveis públics sobre l’altre, no hauria d’estar
inclosa en la Constitució.
d) Altres opcions: _________________
Estaríeu d’acord amb la creació d’un “Impost de solidaritat” addicional a
les entitats fnanceres privades que obtinguin amplis benefcis?
a) Sí, ja que això permetria recuperar de forma progressiva les
quantitats de diners que aquest sector ha rebut directament en
forma d’ajuts públics.
b) No, ja que ja paguen altres impostos i no se’ls ha d’obligar a pagar
impostos que no s’exigeixen a les altres empreses privades.
c) Altres opcions: _________________
La planifcació i determinació de la despesa i la inversió pública:
a) És una funció tècnica que correspon, en exclusiva, al Govern de cada
nivell territorial.
b) És una funció que correspon al Govern, tot i que aquest, per portar-la a
terme, “ha de tenir l’obligació” d’habilitar instàncies de participació
ciutadana amb representants de la societat de l’àmbit territorial de
cada nivell de govern.
c) És una funció que correspon al Govern, tot i que aquest, per portar-la a
terme, “pot habilitar, si ho considera oportú”, instàncies de participació
ciutadana amb representants de la societat de l’àmbit territorial de
cada nivell de govern.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

5.3. Política monetària
La moneda de Catalunya ha de ser l’euro, formant part de la Unió
Econòmica i Monetària dins de la Unió Europea.
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________
Creus que s’hauria de reconèixer la coofcialitat de les monedes socials
alternatives existents al territori de Catalunya?
a) Sí.
d) No.
e) Altres opcions: _________________
Creus que Catalunya ha de crear una criptomoneda pròpia?
a) Sí.
b) No.
c) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

5.4. Política fnancera
Creus imprescindible l’existència d’una banca pública?
a) No.
b) Sí, cal un banc públic català que garanteixi el 100% dels dipòsits a
canvi d’una prima anual; que no cobri pels serveis bancaris, que
afavoreixi la recerca i la economia catalana amb préstec sense interès
a canvi de participar amb els guanys d’aquestes inversions durant un
període limitat de temps.
c) Sí, un banc públic que funcioni com un banc privat.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

5.5. Treball i producció
S’han de reconèixer les empreses públiques, privades, mixtes (públicaprivada) i cooperatives:
a) Totes elles, en igualtat de condicions.
b) Prioritzant, mitjançant un tracte favorable en matèria d’accés a crèdits
públics, deduccions fscals, etc., aquelles de caràcter més social, és a
dir, la pública, la micro o petita empresa privada i la cooperativa.
c) Prioritzant mitjançant facilitat d’accés a crèdits públics, deduccions
fscals, etc. la mitjana-gran empresa privada.
d) Altres opcions: _________________

Les tasques d’automanteniment familiar i cures no remunerades:
a) Han de ser reconegudes com a formes de treball i els o les que les
porten a terme com a actors socials productius amb dret a la seguretat
social.
b) Han de ser reconegudes com a formes de treball, tot i que no han de
donar dret a la seguretat social.
c) No han de ser reconegudes com a formes de treball.
d) Altres opcions: _________________
Sobre el ventall salarial, la Constitució:
a) Ha de reconèixer el dret a un salari mínim que es fxarà per llei.
b) Ha de reconèixer el dret a un salari mínim, però també el límit a un
salari màxim, establint una correspondència entre ells.
c) Altres opcions: _________________
La concentració d’activitats econòmiques per part d’una persona natural o
jurídica no pública:
a) Ha de ser lliure i estar permesa, sempre i quan qui en tingui la
propietat compleixi amb les seves obligacions fscals igual que
qualsevol altra persona.
b) Ha d’intentar limitar-se, regulant-la i establint sobre aquesta, de
manera excepcional, un tipus impositiu especial que la desincentivi,
assegurant d’aquesta manera una redistribució equitativa de la
riquesa.
c) En cap cas es pot permetre una concentració econòmica que
distorsioni el mercat i la lliure competència. No es permetran
concentracions d’activitats econòmiques privades superiors a un %
del mercat.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema
d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser
dirimides per la ciutadania:
____________
____________
____________
____________

6. TERRITORI, BÉNS NATURALS, SECTORS
ESTRATÈGICS I EMPRESES PÚBLIQUES
6.1. Territori i recursos naturals
La propietat dels recursos naturals no renovables de Catalunya han de ser
de:
a) L’Estat. Les institucions publiques, en qualitat de representants
elegides per la ciutadania, podran prendre les decisions que creguin
convenients respecte l’explotació, ús i gestió dels recursos naturals no
renovables.
b) La ciutadania. Com a béns comuns són propietat de tota la ciutadania i
correspon al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya prendre
les decisions i exercir el control corresponent sobre l’explotació, ús i
gestió d’aquests.
c) La ciutadania, tot i que les decisions sobre l’explotació, ús i gestió
correspon a l’Estat amb transparència i rendició comptes als ciutadans.
d) Empreses privades.
e) Altres opcions: _________________
Creus que cal prohibir l’energia nuclear i substituir-la per altres fonts de
generació d’energia? En quina temporalitat caldria fer-ho?
a) Cal prohibir i tancar, de manera immediata, les centrals nuclears i els
reactors nuclears existents a Catalunya, essent substituïdes per altres
fonts d’energia renovables.
b) Cal mantenir les centrals nuclears existents ja que son una tecnologia
que ens assegura poder produir l’energia necessària.
c) No podem tancar les centrals nuclears de manera immediata, tot i que
cal adoptar mesures progressives per afavorir la transició cap a noves
formes de generació d’energia.
d) Altres opcions: ____________________

L’aprovació de construcció de grans infraestructures, remodelacions de
plans urbanístics o activitats d’explotació de recursos naturals en un
determinat territori que pugui afectar al medi ambient:
a) Podrà correspondre al Govern del nivell territorial corresponent.
b) Haurà d’estar sotmesa, obligatòriament, a un procés de consulta
prèvia, lliure, informada a la població afectada, de caràcter vinculant.
c) Haurà d’estar sotmesa, obligatòriament, a un procés de consulta
prèvia, lliure, informada i vinculant a la població afectada, de caràcter
no vinculant.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

6.2. Sectors estratègics i empreses públiques
En matèria d’energia, telecomunicacions i aigua:
a) Tant la propietat de les xarxes de distribució com la producció, gestió i
prestació del servei ha de poder correspondre a empreses privades,
operant en règim de lliure mercat.
b) Tant la propietat de les xarxes de distribució com la producció, gestió i
prestació del servei ha de correspondre única i exclusavament a
empreses públiques.
c) La propietat de les xarxes de distribució ha de ser pública, però la
gestió i prestació del servei pot correspondre a empreses privades.
d) La propietat de les xarxes de distribució ha de ser pública, però la
producció, gestió i prestació del servei hauria de poder correspondre,
indistintament, a empreses publiques, a cooperatives de consum o
empreses mixtes amb majoria accionarial pública.
e) Altres opcions: ______________________________

Les autopistes i la resta de xarxes viàries i ferroviàries han de ser:
a) De propietat i gestió directament pública.
b) De propietat pública, tot i que ha de poder concessionar-se la seva
gestió a empreses privades.
c) De propietat i gestió privada.
d) Altres opcions: _________________
El control sobre la gestió de les entitats gestores de serveis estratègics i
empreses públiques l’ha de fer:
a) L’Estat i les empreses o institucions que aquest designi.
b) Directament la ciutadania afectada pel servei corresponent mitjançant
òrgans de control amb participació de la societat civil.
c) A través d’auditories d’empreses especialitzades escollides a l’atzar per
notari sense que es pugui repetir el binomi auditor/auditat en un
període de 5 anys.
d) Altres opcions: ________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema
d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser
dirimides per la ciutadania:
____________
____________
____________
____________

7. SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS
7.1. Defensa, seguretat i protecció
En matèria de defensa, seguretat i protecció:
a) Catalunya hauria de disposar d’un exèrcit professional encarregat de la
defensa nacional.
b) Catalunya hauria de ser un país construït sobre els valors de la pau i la
solució no bèl·lica dels confictes i no ha de tenir exèrcit permanent. Es
frmaran tractats amb països veïns perquè, en cas necessari, oferissin
protecció.
c) Catalunya hauria de ser un país construït sobre els valors de la pau i la
solució no bèl·lica dels confictes i no ha de tenir exèrcit permanent.
Només en circumstàncies excepcionals, per motius de defensa
nacional, podran organitzar-se forces militars que estaran sempre
sotmeses al poder civil.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

7.2. Integració regional
Catalunya hauria de ser membre de la Unió Europea:
a) Sí.
b) Sí, tot i que no de la Unió Econòmica i Monetària (euro).
c) No, però hauria de negociar, com a alternativa, la incorporació en altres
espais d’integració comercial com el EFTA (espai d’aliança econòmica
integrada per Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa) o d’altres.
d) No, pel contrari, hauria d’intentar abanderar la creació d’un nou espai
d’integració regional entre pobles del sud d’Europa i la mediterrània
regit per valors de no competència, solidaritat, intercanvi equitatiu y
complementarietat.
e) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en
un projecte de Constitució (opcional):

7.3. Tractats internacionals
La ratifcació de tractats internacionals de lliure comerç o en els que
Catalunya cedís part de la seva sobirania o competències a instàncies
internacionals:
a) Correspondria al Govern, però hauria de requerir, en tot cas,
d’autorització prèvia de la ciutadania mitjançant referèndum.
b) Correspondria al Govern, però hauria de requerir, en tot cas,
d’autorització del Parlament.
c) Hauria de poder portar-se a terme pel Govern.
d) Altres opcions: _________________
Quin estatus jurídic-constitucional haurien de tenir els Tractats
internacionals de Drets Humans?
a) Una Constitució catalana hauria de tenir primacia, sempre, per sobre
dels Tractats internacionals de drets humans.
b) Els Tractats internacionals de Drets Humans haurien de tenir la
mateixa jerarquia que la Constitució i aplicabilitat directa a l’interior del
territori, de manera que aquella norma que, en cada cas, declari drets
més favorables, s’aplicarà de manera preferent sobre l’altra.
c) Els Tractats internacionals de Drets Humans haurien de tenir primacia
per sobre d’una Constitució catalana.
d) Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu haurien de ser incloses en

un projecte de Constitució (opcional):

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema
d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser
dirimides per la ciutadania:
____________
____________
____________
____________

