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CARTA PER LA DEMOCRÀCIA 2.0

Aquesta Carta neix d'un profund malestar: absència de futur, desocupació massiva, retallades 
en  drets  i  prestacions,  desnonaments,  corrupció  política  i  financera,  desmantellament  dels 
serveis públics... La seva redacció és el resultat de la creixent falta de confiança d'una majoria 
de  la  societat  respecte  a  les  promeses  d'un  sistema  polític  sense  legitimitat  ni  capacitat 
d'escoltar.
El bipartidisme, la corrupció generalitzada i la dictadura financera imposada per mitjà de les 
polítiques d'austeritat i  la  destrucció dels béns públics,  han assestat el  cop definitiu a una 
democràcia que venia patint els seus propis límits. Uns límits que es troben ja en la Constitució 
de 1978, i que es poden sintetitzar en un marc polític que no protegeix a la societat de la 
concentració de poder en mans dels grups financers, ni de la consolidació d'una classe política 
no  representativa.  Aquest  marc  polític  ha  instaurat  un  sistema poc  obert  a  la  participació 
ciutadana, i sense capacitat per construir un nou sistema de drets col·lectius per a la nostra 
protecció  i  desenvolupament  en  comú,  com  evidencia  el  fet  que,  malgrat  les  importants 
mobilitzacions  que s'han succeït,  les  exigències  sostingudes per  la  immensa majoria  de  la 
població han estat reiteradament desoïdes.
Davant aquest bloqueig institucional, davant la creixent separació entre governants i governats, 
sembla doncs  que solament  hi  cap  una sortida:  una profunda ampliació  de  la  democràcia 
basada en el control ciutadà sobre el poder polític i econòmic. Certament, en la mesura en què 
el que queda de democràcia és cada vegada menor, i que els intents de reforma interna només 
poden acabar en la repetició dels mateixos vicis, és necessari apostar per un canvi de les regles 
del joc: un canvi democràtic orientat a retornar a la societat la capacitat efectiva de decisió 
sobre tot allò que li concerneix.
Les  alternatives  a  la  democràcia  actual  no  són  el  caos  o  la  dictadura.  És  possible  una
democràcia feta entre totes les persones, una democràcia no reduïda al simple vot electoral, 
una  democràcia  fundada  en  la  participació,  el  control  ciutadà  i  la  igualtat  de  drets.
Aquesta Carta neix amb el desig de contribuir a aquest procés de democratització. I en aquest 
sentit ho fa des de l'alegria, des de la potència de la mobilització ciutadana, des de la política 
que es viu fora dels partits polítics, la que parla en primera persona del  plural i  tracta de 
construir,  per  a  tothom,  una  vida  que  mereixi  la  pena  ser  viscuda.  Sens  dubte  el  seu 
pressupost és el de la mateixa democràcia: la gent, les persones, tenen capacitat per inventar 
altres formes de governar-se a si mateixes i viure en comú. 
Aquest text neix amb la certesa que les lluites d'avui són la base de la democràcia que està per 
arribar.
En tant que proposada per la democratització, aquesta Carta es presenta com un text inacabat, 
obert a la seva construcció permanent i a la participació de qualsevol. Aquesta Carta no vol ser 
un programa polític  ni un catàleg exhaustiu de drets,  igual  que tampoc es pretén com un 
model  d'Estat  acabat.  Simplement  apunta  els  elements  bàsics  que,  en  una  aposta  per  la 
democratització,  resulten  necessaris  per  reconstruir  un  nou  model  institucional  obert  als 
desitjos  col·lectius,  les  propostes  i  la  capacitat  d'autogovern  que  des  de  fa  temps  són 
expressats  als  carrers,  les  places  i  les  xarxes.  Des  d'aquesta  perspectiva,  importa  tant  el 
procés, que es vol participatiu i deliberatiu, com els continguts, que han de ser un reflex tant 
més fidel com sigui possible de les apostes i aspiracions de la ciutadania.
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En definitiva, aquesta Carta es proposa obrir un nou procés de discussió que culmini en una 
reordenació  política  i  econòmica  dirigida  a garantir  la  vida,  la  dignitat  i  la  democràcia.  Es 
presenta com a contribució a la constitució d'un nou acord social, d'un procés de refundació 
democràtica en el qual les persones, els i les qualsevol, siguem els veritables protagonistes.
És  el  moment  de  l'apropiació  de  les  institucions  i  els  recursos  públics  per  part  de  la
ciutadania,  a  fi  de  garantir  la  seva  defensa,  el  seu  control  i  la  seva  justa  distribució.
De les places i les xarxes, hem après alguna cosa simple i definitiva, que canvia per sempre la 
nostra forma d'estar al món.

Hem après que sí que es pot.
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DRETS I GARANTIES

Una democràcia  digna  de tal  nom exigeix  el  reconeixement  universal  d'una  àmplia  
constel·lació  de  drets  relatius  a  tots  els  àmbits  de  la  vida  pública  i  de  la
reproducció  social.  En  les  últimes  dècades,  els  passos  enrera  en  l'accés  a  les 
prestacions  i  els  serveis  socials,  l'espoli  operat  per  la  dictadura  financera  i  el  
desmantellament  dels  sistemes  públics  impulsat  per  les  polítiques  d'austeritat,  han 
acabat per minvar sensiblement les possibilitats d'exercici efectiu dels drets.
De  la  mateixa  manera,  l'accés  a  molts  d'aquests  drets  està  condicionat  per  la
nacionalitat i per la tinença d'una ocupació, la qual cosa ha acabat per generar una 
important  exclusió.  A  més,  el  caràcter  subordinat  dels  drets  socials  en
l'actual Constitució no ha permès un desenvolupament suficient en algunes qüestions  
fonamentals com l'habitatge, l'ocupació o la renda.
En  definitiva,  tant  els  límits  propis  de  l'ordenament  actual  com  la  impotència  del
règim  polític  espanyol  en  la  protecció  dels  drets  més  elementals,  són  motiu
suficient  per  a  la  creació  d'un  nou  sistema  institucional  de  drets  i  garanties  que
permetin la cura, el desenvolupament de les nostres vides i l'accés a la vida política.

Aquesta Carta proposa unes bases comunes per a la definició d'un nou sistema de drets. Tals 
drets sorgeixen avui  de les demandes i  lluites de la pròpia societat,  a través de les seves 
múltiples  formes  d'organització  i  participació,  i  són  la  millor  expressió  de  l'exercici  de  la 
democràcia.
Aquests drets redefiniran les relacions socials,  la producció i  distribució de la  riquesa i  les 
relacions entre els Estats nacionals, d'acord amb una concepció de l'ésser humà com a subjecte 
amb dret a l'autonomia però en profunda relació d'interdependència amb l'espai comú que 
habita. En aquesta mesura, s'oposen a la concepció dels mateixos com una mera atribució 
individual. Aquests drets han de ser reconeguts tant des de la seva dimensió universal com des 
de  la  seva  dimensió  singular.  A  partir  d'aquesta  diferència,  distingim  entre  els  drets 
universalment  reconeguts  i  aquells  que  estan  en  procés  d'elaboració,  ampliació  i  definició 
constant per la pròpia societat.
La garantia d'aquests drets requereix d'un marc institucional que ha de reconèixer i promoure 
l'accés a una vida política activa i  democràtica,  el  reconeixement del  dret a la participació 
col·lectiva i directa com a possibilitat real d'expressió d'un desig ciutadà per poder decidir sobre 
tot allò que afecti  de forma significativa a la comunitat.  Aquest marc haurà de ser també 
plenament  inclusiu.  Un  marc  que  assumeixi  que  vivim en  un  món global,  i  que  per  tant 
reconegui  el  dret  de  les  persones  a  migrar  i/o  assentar-se  on  considerin  oportú,  per 
desenvolupar la seva vida. Un marc que al seu torn es faci  càrrec que aquesta vida, la nostra, 
és interdependent i, per tant, requereix d'un sistema de protecció col·lectiva que comprengui 
unes institucions dissenyades a fi de garantir la reproducció social, sense delegar les labors de 
cura a determinats grups socials, i, al mateix temps, sense privatitzar-les o menystenir-les. Un 
marc  que  a  més  garanteixi  i  ampliï  tots  els  drets  ja  reconeguts  en  els  actuals  marcs 
constitucionals i declaracions de drets humans, i que reconegui el propi medi ambient en el 
qual es desenvolupa aquesta vida com a subjecte de drets que mereix ser cuidat, defensat i 
millorat. Aquest marc ha de reconèixer, finalment, a la societat mateixa com a font de dret; és 
per això que s'ha de considerar obert i en permanent construcció.
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Els principis bàsics que inspiraran la nova Carta de drets amb l'objecte de dotar-la de la major 
solidesa i garantia institucional possibles són:

•  Universalitat.  Totes  les  persones  que  resideixin  al  territori  tindran  la  mateixa
consideració i accés als recursos per a l'exercici efectiu dels seus drets.
• Singularitat. Reconeixent que hi ha realitats, formes d'organització i necessitats 
diverses, es contemplaran diferents modalitats del dret, tant en la forma específica 
de reconeixement com en els recursos humans o les necessitats econòmiques, en la 
mesura en què sigui necessari per garantir aquesta diversitat.
• No restrictivitat. Els poders públics no podran, una vegada reconeguts aquests 
drets, interpretar-los de manera restrictiva ni disminuir-los.
• Igualtat. Atès que tots els drets ―siguin civils, polítics o socials― es consideren 
fonamentals per al desenvolupament de la vida de les persones, la relació entre tots 
ha de ser protegida i cuidada amb les mateixes garanties constitucionals i jurídiques.
•  Garantia  democràtica  i  multi-institucional.  Els  drets  no  solament  deuran  ser 
garantits per via jurisdiccional  sinó també a través de la participació ciutadana i 
d’organismes  extra  institucionals  constituïts  pels  propis  titulars  dels  drets.  S'ha 
d'admetre  explícitament  la  participació  social  en  el  reconeixement,  ampliació  i 
garantia  dels  drets  per  mitjà  d'institucions  d’elecció  directa  i  de  procediments 
d’intervenció ciutadana.
•  Suficiència financera. El desenvolupament d'aquests drets haurà de ser garantit 
amb els mitjans econòmics que resultin necessaris. Aquests mitjans seran proveïts 
per  les  mesures  de  reforma  fiscal  que  s'estableixen  en  els  següents  apartats 
d'aquesta  Carta.  Finalment,  s'entén  que  el  subjecte  de  drets  també  ho  és  de 
responsabilitats, en la mesura en què forma part d'una comunitat que es conforma 
entorn d'un projecte comú.

Aquestes responsabilitats s'estenen al mitjà que habitem, la qual cosa inclou la responsabilitat 
de  cuidar-lo,  protegir-lo  i  ajudar  a  la  seva  pròpia  reproducció,  que  és  la  nostra.  Tal 
responsabilitat implica tota la ciutadania, però es distribueix d'acord amb les diferències de 
riquesa i capacitat.

DEMOCRÀCIA POLÍTICA

La crisi ha mostrat que les decisions de la classe política estan cada cop més subjectes  
als  dictats  financers  i,  per  tant,  que  el  govern  democràtic  està  condicionat  per  
interessos privats. Aquesta situació ha repercutit en una important crisi de legitimitat i  
de representació agreujada per un estat de corrupció contínua que posa de manifest el  
greu dèficit de control democràtic existent.
En qualsevol  cas,  els límits del  sistema polític  no són recents,  són estructurals.  Els 
problemes es poden resumir en: bipartidisme, governs monocolor en bona part de les 
comunitats  autònomes,  dificultats  per  crear  noves  opcions  polítiques,  monopolis  
mediàtics i, especialment, enormes dificultats legals per reformar una Constitució que,  
d'altra banda, no ha estat confirmada per la major part de la població actual.
A  això  s'uneix  que  els  partits  existents,  principals  actors  de  la  vida  política,  s'han  
convertit en una classe amb interessos propis, orientats principalment a la seva pròpia 
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reproducció. Sens dubte, els frens institucionals a la participació directa dificulten la 
imaginació i la constitució d'un marc polític fundat en la intervenció directa de la gent 
normal en els assumptes públics.
La feblesa de l'actual democràcia es manifesta en la desatenció a les demandes dels  
diferents sectors de la societat, la qual cosa contribueix a augmentar la distància entre  
el  que  les  persones  diuen  necessitar  i  les  polítiques  legislades.  Aquesta  creixent  
separació entre governants i governats redunda en el dèficit democràtic d'un sistema 
on ha prevalgut la governabilitat sobre la representativitat i el respecte a les minories.
Els límits de l'actual sistema democràtic no es poden resoldre des del mateix lloc d'on  
sorgeixen.  Resulta  doncs necessari  promoure la  seva refundació  a fi  d'instituir  una 
veritable democràcia. La present Carta aposta per una democràcia capaç de retornar el  
poder  de  decisió  a  la  població  sobre  els  aspectes  fonamentals  de  la  vida.  Una  
democràcia basada en la participació, en la vida social i política, que permeti decidir en  
comú com volem viure.

Així, aquesta Carta es presenta com una aposta per un nou acord polític construït de forma 
oberta i amb la participació activa de la ciutadania. Un acord basat en el reconeixement de la 
capacitat de la societat per organitzar-se, crear institucions i governar-se. 
La construcció  d'aquesta democràcia  requereix d'una sèrie  de mecanismes àgils,  eficaços i 
transparents articulats en diferents nivells i dirigits tant a aprofundir en la participació directa 
com en el control de la delegació, via representació, segons es consideri convenient.

Algunes  dels  mecanismes  que  podrien  donar  forma  al  nou  ordenament  polític  i
democràtic són:

1. Democratització dels poders públics.
•  Control  de  la  representació.  Mandats  revocables  per  una  majoria  social,  i 
transparència absoluta tant en les actuacions dels diferents òrgans de govern com 
en els comptes públics. Enduriment dels controls i delictes relatius a la corrupció i 
desenvolupament  d’òrgans de  control  independents  amb competències  sobre  les 
diferents institucions públiques. Límits  econòmics i  temporals  als  càrrecs polítics: 
límits salarials, un règim d'incompatibilitat abans, durant i després del càrrec, i límits 
efectius en la durada del mandat.
•  Democratització  del  funcionament  intern  dels  partits.  Transparència  en
el  finançament  dels  partits,  així  com també un  estricte  control  en  les  fonts  de 
finançament,  estatuts  interns  clarament  democràtics  i  autonomia  de  vot  dels 
representants per garantir el pluralisme intern en les organitzacions.
• Reforma del sistema de representació electoral. Eliminació de la prerrogativa per 
part  dels  partits  de  la  presentació  de  representants,  modificació  del  sistema de 
llistes,  eliminació  del  contingent  mínim  de  proporcionalitat,  mecanismes  de 
reconeixement i respecte de les minories i d’equilibri entre els diferents territoris.
• Aquests mecanismes de democratització, obertura i control ciutadà s’extendrien a 
altres instàncies de representació col·lectiva com les organitzacions socials, sindicals 
i els mitjans de comunicació, degut a les importants funcions que compleixen en la 
vida publica.
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2. Reconeixement i extensió de les formes de participació i democràcia directa
• Reconeixement i ampliació dels instruments de democràcia directa com són les 
iniciatives  legislatives  populars,  el  referèndum  o  les  eines  virtuals  de
participació.
•  Reconeixement  d'instruments  de  control  ciutadà  sobre  tots  els  àmbits  dels
principals poders de l'Estat, així com sobre els comptes públics. El reconeixement de 
tals  instruments  requereix  de  lleis  de  transparència  i  el  desenvolupament  de 
mecanismes àgils d'audiència publica. Reconeixement d'altres organitzacions socials 
com a organismes de control i representació política.
•  Desenvolupament  de  mecanismes  de  deliberació  col·lectiva:  es  promourà  el 
desenvolupament  de  metodologies,  tant  virtuals  com analògiques,  de  deliberació 
democràtica que afavoreixin la presa de decisions compartida. Aquests mecanismes 
seran  essencials  per  al  desenvolupament  tant  de  nova  legislació  com  dels 
pressupostos.
• Extensió dels òrgans de participació directa en tots els àmbits administratius i de 
gestió  dels  béns  públics  i  comuns  sobre  la  base  dels  diferents  consells
sectorials, com els consells d'ancians, els consells escolars, els consells de salut, els 
consells  laborals,  així  com  els  consells  de  barri  i  locals,  regionals  i
interregionals.

3. La societat com a font ultima de la Constitució i dels poders de l'Estat
• Es promourà un model de constitucionalisme obert que permeti la reforma des de 
baix  de  les  normes  constitucionals,  impedeixi  els  previsibles  blindatges 
constitucionals,  possibiliti  la  iniciativa  de  reforma  a  la  ciutadania  i  fomenti  la 
deliberació permanent.
• S’afavorirà i/o reconeixerà el desenvolupament autònom i independent de noves 
institucions  generades  per  la  pròpia  estructura  social  per  l’autotutela  i  el 
manteniment dels seus drets.

El desenvolupament de la democràcia política permetrà no només una separació real i efectiva 
dels  diferents  poders  de  l'Estat,  sinó  també  el  control  directe  de  la  ciutadania  sobre  els 
mateixos. Per aquesta Carta, la judicatura i els cossos i forces de seguretat de l'Estat quedaran 
també sotmesos als mateixos requisits de transparència, democratització i control ciutadà. Els 
seus màxims responsables deixaran de ser triats pels representants polítics i passaran a ser 
triats directament per la ciutadania.

DEMOCRÀCIA ECONÒMICA

No es pot concebre una societat democràtica sense la garantia del sustento material  
necessari  per al desenvolupament d'una vida digna i políticament activa. No es pot 
concebre una societat democràtica sense un accés igualitari a la riquesa.
Les disparades xifres d'atur,  la precarietat generalitzada, l'espiral  de desnonaments, 
l'esclavitud  per  deutes  a  la  qual  es  condemna a  una  gran  part  de  la  població,  la  
privatització dels serveis públics, l'enorme concentració de la riquesa o la subordinació 
de les economies públiques als interessos bancaris, apunten en la direcció contrària:  
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desigualtat i subordinació econòmica de la majoria de les persones (el 99%) a uns pocs 
(el 1%).
L'actual democràcia, així com les garanties constitucionals en les quals se sustenta, ha  
estat  per  complet  ineficaç  a  l'hora  evitar  aquesta  situació.  Cap  dels  mecanismes  
recollits en la Constitució de 1978 ―drets socials, drets laborals, iniciativa pública en  
l’àmbit econòmic o la subordinació de la riquesa a l’interès social, entre d’altres― han 
estat  capaços  de  protegir  a  la  societat  dels  interessos  econòmics  i  financers.  Les  
polítiques neoliberals han acabat per imposar-se per sobre de qualsevol altre criteri,  
inclòs el bé comú. Ara, en plena crisi,  és quan aquesta situació d'espoli  es fa més 
patent.

Aquesta Carta es proposa recuperar els recursos socials privatitzats i concentrats en poques 
mans amb la finalitat de posar-los a disposició d'un procés democràtic real. No s'accepta, per 
tant, el marc proposat per les polítiques d'austeritat. Ans al contrari, mai abans ha existit tanta 
riquesa,  però  poques  vegades  aquesta  s'ha  repartit  tan  malament  i  amb  criteris  tan 
antidemocràtics i injustos. És per això que es requereix una completa reconsideració de les 
funcions de les polítiques econòmiques a fi d'implantar el principi de benestar de les poblacions 
per  sobre  del  benefici  privat,  financer  i  corporatiu.  Es tracta  del  reconeixement  real  -i  no 
solament formal- del fet que les lleis del mercat han de quedar supeditades a la funció social 
de l’economia. 

Amb  l'objectiu  de  promoure  la  democràcia  econòmica  aquesta  Carta  considera  cinc  pilars 
bàsics:

1. Democràcia financera.
La riquesa financera serà considerada com un recurs comú sobre el qual la ciutadania ha de 
tenir la capacitat i possibilitat d'intervenir. ≪Qui regula és la població, no el mercat≫, tal és la 
màxima que inspira aquest punt. Per a això, s’establiran procediments de decisió democràtica 
sobre el deute contret durant els anys passats, així com sobre els actius financers i immobiliaris 
en mans públiques derivats de la reestructuració dels mercats financers i del sector bancari. 
Per aquesta finalitat es proposen les següents mesures:

• Auditoria  Ciutadana del  Deute. Aquesta proposta permet destriar  entre aquells 
deutes legítims i aquells que no ho són. Aquesta Auditoria s'articularà com un procés 
social de pedagogia democràtica i  financera pel qual la ciutadania pugui  adquirir 
major  capacitat  de  decisió  i  control  sobre  l'economia  financera.
•  Creació  d'institucions  d'utilitat  pública,  formades  amb  els  actius  financers  i
immobiliaris  resultants  de  les  successives  reestructuracions  operades.  Aquestes 
institucions, sota estricte control democràtic, serviran a la promoció de la igualtat 
econòmica i del desenvolupament social.

2. Reforma fiscal.
L'objectiu de la reforma consistirà a promoure una àmplia redistribució de càrregues i beneficis 
a fi de que a la igualtat formal li correspongui una igualtat material i real garantida per l'accés 
als béns públics i comuns.
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•  Principals  propostes:  la  restauració  dels  principis  de  proporcionalitat  i
progressivitat tant per a les rendes del treball com per als beneficis empresarials, 
l’aplicació de noves taxes a la circulació financera i dels tipus més alts a les rendes 
de capital i de patrimoni, la disminució dels impostos indirectes i  al  consum dels 
béns bàsics i la persecució del frau fiscal. La reforma fiscal anirà acompanyada de 
criteris d'igualtat i equiparació fiscal, així com de solidaritat territorial.

3. Béns públics-comuns.
Els processos privatitzadors han demostrat que les Administracions Publiques no han protegit 
els  recursos  públics  enfront  dels  intents  d’apropiació  per  part  d'interessos  privats.  La 
recuperació  social  d'aquests  béns,  així  com la democratització  de la  seva gestió,  garantirà 
l'accés als mateixos per part del conjunt de la població.

•  Tindran  l'estatut  de  públic-comú  tots  aquells  béns  i  infraestructures  d’interès
general necessaris per la reproducció de la vida, la participació política i el normal 
funcionament de l’economia. Així,  són béns públics-comuns l’educació,  la sanitat, 
l'habitatge,  la  seguretat,  els  transports,  la  informació,  la  justícia,  així  com  els 
principals béns naturals (aigua, atmosfera, sòl, mars, costes, rius i riberes, boscos i 
espais naturals d'importància ecològica i estètica), les vies i nodes de comunicació 
(carreteres, vies de tren, ports, etc.).
•  Els  recursos  i  sectors  estratègics  de  l’economia  com  les  telecomunicacions, 
l’energia o la riquesa mineral, seran retornats també a la condició de béns públics-
comuns. L’administració d'aquests recursos haurà de ser sotmesa a un fort control 
públic i democràtic. Es reverteix d’aquesta manera la tendència a la privatització que 
s'ha impulsat en les ultimes dècades.
• Els béns públics-comuns no podran ser alienats o venuts per les Administracions 
Publiques. La seva propietat és publica-comuna i, per tant, pertany al conjunt de les 
persones que resideixen en l'Estat espanyol.
• Els béns públics-comuns seran administrats de forma democràtica, essent regulats 
i  regits  tant  per  mecanismes  de  participació  ciutadana  com per  les  comunitats 
expertes que es requereixin per a cada cas.

4. Promoció de l’economia social i de la democràcia en les relacions econòmiques.
Aquesta Carta es proposa promoure la participació de les persones en la presa de decisions en 
l’àmbit empresarial, especialment quan això pugui considerar-se crucial per l'interès comú. Així 
mateix, la seva activitat econòmica tendirà a estar subordinada a criteris de rendibilitat integral, 
és a dir, social, mediambiental i econòmica.

•  S’afavorirà  el  desenvolupament  d'un  nou  model  d'empresarialitat  basat  en
els principis de l’economia social, el cooperativisme i el respecte al medi ambient.
•  Totes les empreses tindran el  deure d’organitzar-se progressivament  sobre els 
següents  principis:  equitat,  respecte  al  medi  ambient,  transparència  i 
desenvolupament sostenible. De la mateixa manera es proposen controls sobre la 
relació  salarial  dins  de  les  empreses  impedint  els  actuals  models  d’acumulació 
especulativa amb salaris desorbitats, al mateix temps que es posaran vetos precisos 
a la creixent precarietat laboral.
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• Seran recollits els principis fonamentals del dret laboral: el dret a realitzar una 
prestació  de  forma  lliure  o  a  canvi  d'una  contraprestació  justa,  la  protecció  del 
treballador en situació de dependència, el dret al descans i la jubilació, així com el 
dret a l’autonomia i a la vida digna amb independència del treball assalariat, i, de la 
mateixa manera, el dret de vaga, de sindicació, associació i reunió.

5.- Dret a una existència digna: universalització de l'accés i ampliació de la protecció social i 
reconeixement de la riquesa comuna.
El nostre actual sistema de Seguretat Social se sosté principalment sobre les contribucions de 
les prestacions laborals i es tanca a partir d'un criteri de pertinença nacional. Les velles bases 
del nostre sistema de protecció social s'han mostrat així cada vegada més ineficaces i menys 
incloents a l'hora de garantir l'accés a una existència digna. En un context globalitzat, en el 
qual l'ocupació s'ha tornat escassa, el treball no remunerat s’ha de reconèixer com una font 
essencial de la producció de riquesa.

És per això que es requereix d'una ampliació substancial dels drets i subjectes reconeguts en 
l'actual sistema de protecció social segons un model de repartiment, inclusivitat i garantia a la 
renda que permeti una vida digna per a totes les persones.

Aquest sistema s'articularà entorn dels següents eixos:
• El reconeixement del valor de la producció social: la producció de la riquesa que no 
es comptabilitza en el PIB i que es realitza en les tasques d'estudi i investigació, cura 
i reproducció social, producció cultural i sosteniment de xarxes socials, així com a 
tantes altres que realitza el conjunt del cos social i per les quals no rep forma de 
pagament alguna. Per això es proposa el reconeixement del dret a la renda i a un 
sosteniment  mínim  d'existència,  a  través  de  mesures  com  la  Renda  Bàsica  de 
Ciutadania.
• L’ampliació del sistema de pensions fins a nivells dignes i suficients, com perquè 
els receptors de les mateixes puguin gaudir d'una vida digna i autònoma.
• Les tasques de criança i cura són una responsabilitat col·lectiva i requereixen del 
necessari  desenvolupament  pressupostari,  així  com  de  la  creació  de  les 
infraestructures comunes que siguin necessàries per evitar que aquest treball caigui 
de forma exclusiva sobre les famílies i fonamentalment sobre les dones.
•  El  finançament  del  nou  sistema  de  garanties  serà  sostingut  a  càrrec  de  les 
mesures de reforma fiscal proposta, especialment els impostos sobre el benefici i la 
circulació financera, i cada cop menys sobre les prestacions del treball.

DEMOCRÀCIA TERRITORIAL

L'actual crisi econòmica i financera ha posat en evidència la feblesa de la democràcia
a totes les escales, així com la fragilitat dels mecanismes de repartiment de la riquesa
territorial.  Els  dictats  del  govern  financer  a  través  de  polítiques  d'austeritat  han
establert  una  particular  geografia  de  la  desigualtat,  precipitant  a  alguns  països  i
regions a l'abisme econòmic i social.
El  resultat  és  la  important  fractura  territorial  que  s'està  obrint  tant  a  escala
europea com en l'Estat  espanyol.  A  Europa,  l'absència  de  mecanismes  democràtics
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d’intervenció i  la crisi  del  deute sobirà,  estan portant a una separació cada vegada
major entre un centre protegit i una perifèria cada vegada mes empobrida. En l'Estat
espanyol,  el  fort  endeutament  dels  municipis  i  de  les  comunitats  autònomes  està
provocant el desmantellament dels sistemes de protecció social, així com la venda de
gran quantitat de béns públics.
En tots dos casos, s'observa una creixent dissolució del principi de solidaritat territorial,  
així com de la legitimitat de les institucions de govern. Això amenaça amb un col·lapse  
que  solament  podrà  ser  abordat  mitjançant  una  completa  reordenació  institucional  
basada en la democràcia i la corresponsabilitat territorial.

Aquesta Carta proposa la discussió d’un nou acord territorial a totes les escales basat en un 
model radicalment democràtic. Part del pressupost que les decisions i la gestió dels recursos i 
serveis s'han de desenvolupar en el nivell mínim d'unitat territorial, però també que les formes 
de repartiment de la riquesa han d'estar organitzades de forma comuna per garantir l'equitat 
entre els territoris.
D'aquesta forma es pretén l’equiparació entre els mateixos, compensant les desigualtats que 
generen els models de competència territorial.
El  nou  model  d'acord  territorial  serà  el  resultat  d'un  treball  de  consulta  democràtica  i 
cooperació  entre  les  diferents  unitats  territorials.  Haurà  de  reconèixer  la  major  pluralitat 
possible i formar-se a partir del dret dels residents a cada territori a decidir democràticament la 
pertinença o no a les diferents unitats territorials.

La democràcia territorial es basarà en els següents principis:

•  Corresponsabilitat  i  igualtat.  La  pertinença  a  l’associació  política  implica  la 
acceptació  d'unes  normes  i  constitucions  comunes,  així  com  l’acceptació  de  la 
igualtat  de tota unitat  territorial  del  mateix rang.  Això suposa l’acceptació  d'una 
fiscalitat  i  un  pressupost  comú  suficients  per  corregir  les  desigualtats  socials  i 
territorials. El nou sistema impositiu estarà basat en la progressivitat i en l'equitat 
fiscal.
•  Subsidiarietat.  La  gestió  dels  recursos  i  serveis,  així  com la  decisió  sobre  els 
assumptes d’interès públic deurà ser reduïda a la unitat mínima territorial en la qual 
aquesta resulti més accessible per a les persones que allà hi resideixin i a les quals 
competeix  tal  gestió  o  decisió.  Tots  aquells  serveis  que  puguin  ser  millor  a  les 
escales territorials més baixes seran administrats per aquestes.
•  Autonomia  i  suficiència  financera.  Cada  unitat  territorial  disposarà  d'un
pressupost  adequat  per  la  prestació  dels  serveis  que  li  competeixen.  Aquest
pressupost  serà  administrat  de  forma autònoma pels  organismes ciutadans i  de
gestió  democràtica  que  per  a  aquesta  fi  s'hagin  establert.  Així  mateix,  aquest 
pressupost no solament deurà ser garantit pels seus recursos propis sinó també pels 
mecanismes  de compensació  territorial  que  s'estableixin  en les  diferents  escales 
territorials. La autonomia en la gestió d'aquest pressupost no eximirà de la prestació 
de  determinats  serveis,  així  com  de  les  obligacions  fiscals  a  les  hisendes 
supraterritorials.
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El desenvolupament institucional de les diferents escales territorials es desenvoluparà a partir 
dels següents principis:

1. Aprofundiment de la democràcia política: autogovern.
• Recuperació i desenvolupament de les àrees de decisió i participació a totes les 
escales, partint de les formules ja esmentades: democratització dels poders públics i 
extensió de les formes de participació ciutadana i democràcia directa.
• D'acord amb el principi de subsidiarietat es tendirà, sempre que així ho permeti 
l'escala dels processos i recurs que es tracti, a desenvolupar la democràcia local i 
directa a l'escala més propera a les persones: els municipis i les ciutats.
•  El  procés  de  refundació  democràtica  es  proposa  no  exclusivament  a  nivell  de 
l'Estat espanyol, sinó també per a la resta de les escales territorials.

2. Reconeixement de les diferents escales i realitats territorials i solidaritat entre les mateixes.
•  Les  formes d’unió  política  que resultin  d'aquests  processos de democratització 
tindran com a objectiu el rebuig de les actuals formes de competència territorial, així 
com la redistribució de la riquesa en totes les escales, des dels nivells supraestatals 
fins a aquells que resultin més propers a les persones, com els municipis.
• Unió Europea. S’establirà una veritable unió fiscal, pressupostària i bancària amb el 
propòsit  de  tendir  cap  a  una  eliminació  real  de  les  creixents  desigualtats 
econòmiques i socials entre els països i cap al control dels poders financers.
•  L'Estat  espanyol,  les  actuals  comunitats  autònomes  i  qualssevol  entitats
territorials que sorgeixin dels processos de constitució territorial. Serà acceptat el 
principi d'igualtat fiscal, l'existència d'un pressupost conjunt i la redistribució de la 
riquesa segons mètodes equitatius de repartiment territorial.
• Municipis. El finançament i els pressupostos, a banda d'estar sotmesos a estrictes 
controls  ciutadans,  seran garantits  pels mecanismes distributius establerts  en les 
escales més altes (regió, Estat i Unió Europea), a fi que deixin de dependre de les 
rendes de sòl i immobiliàries.

3. Escala europea del procés.
• En l’àmbit europeu una nova constitució tindrà el deure de garantir tots els drets 
fonamentals en cadascuna de les parts de la Unió, les possibilitats de participació 
política, les condicions de repartiment i distribució de la riquesa i una estructura 
política plenament democràtica.
• En cas de que no es garanteixin aquests mínims des de la Unió Europea, els 
diferents territoris que la composen podrien desenvolupar noves aliances territorials 
a partir dels seus propis processos polítics constituents, a fi de garantir els principis 
anteriorment exposats i per tant la seva pròpia supervivència col·lectiva.


